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УВОД 

Мала и средња предузећа представљају стуб развоја сваке економије, а њихов значај посебно 
се препознаје кроз удио у запослености, укупно оствареном приходу и извозу. У Републици 
Српској je у 2020. години пословало 39.225 малих и средњих предузећа, која остварују удио 
од 70,05% у укупном приходу, 70,37% запослености и 68,02% у извозу Републике Српске. Мала 
и средња предузећа стимулишу приватно власништво и предузетничке способности, 
флексибилна су и могу се брзо прилагодити на промјене понуде и потржање на тржишту, 
креирају запосленост, промовишу диверзификацију економских активности, подржавају 
одрживи раст и дају значајан допринос привреди у цјелини. 

Годишњи извјештај за област малих и средњих предузећа (у даљем тексту: МСП) припремили 
су Министарство привреде и предузетништва и Развојна агенција Републике Српске на основу 
члана 13. став 1. Закона о развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 50/13 и 84/19) 

Годишњи извјештај садржи основне показатеље макроекономског амбијента, оцјену 
међународних извјештаја о пословању, статистичке показатеље сектора, резултате 
провођења политика развоја МСП у Републици Српској као и имплементацију пројеката 
реализованих у 2020.години.  

Подаци приказани и анализирани у Извјештају прикупљени су од релевантних институција 
предузетничког система Републике Српске, између осталих од Пореске управе Републике 
Српске која располаже са јединственим системом за регистрацију, контролу и наплату 
доприноса затим, Републичког завода за статистику Републике Српске, Агенције за 
посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), те институција и организација 
Републике Српске које кроз своје дјеловање пружају подршку привреди. Посебно важна је 
подршка одјељења за привреду и развој јединица локалне самоуправе Републике Српске, 
која је такође обрађена у овом извјештају. У Извјештају су приказани подаци и анализе стања 
сектора за МСП за 2020. годину те њихов упоредни приказ са претходним годинама. 

Подаци о стању МСП који су приказани у Годишњем извјештају односе се на стање на дан 
31.12.2020. године. У укупан број МСП укључени су сви они субјекти који имају сједиште у 
Републици Српској. Под појмом МСП у овом Извјештају обухваћена су правна лица и 
предузетници до 250 запослених. 

Циљ Годишњег извјештаја је да информише јавност о стању у области МСП, о активностима и 
ефектима подршке надлежних институција и организација на републичком и локалном нивоу 
те потребним мјерама за унапређење стања. 

Показатељи стања у сектору у 2020. години указују да је пандемија вируса корона значајно 
утицала на сектор МСП. 
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ИЗВОД ИЗ ИЗВЈЕШТАЈА 

Законом о развоју малих и средњих предузећа (члан 13. став 1.) предвиђено је да се сваке 
године сачини Годишњи извјештај за област МСП у Републици Српској. Извјештај су 
припремили Министарство привреде и предузетништва (у даљем тексту: Министарство) и 
Развојна агенција Републике Српске (у даљем тексту: Агенција). Годишњи извјештај садржи 
основне показатеље макроекономског амбијента, статистичке показатеље сектора, резултате 
провођења политика развоја МСП у Републици Српској као и имплементацију пројеката 
реализованих у 2020. години. 
Статистички показатељи сектора МСП у 2020. години су дати у наставку текста. 

 

Структура привредних субјеката у Републици Српској у 2020. години 

Врста субјекта Правна 
лица 

Учешће % Предузетници Учешће % Укупно Учешће % 

Микро (до 9 запослених) 15,705 87.51 21,041 98.48 36,746 93.47 

Мала (10-49 запослених) 1,744 9.72 308 1.44 2,052 5.22 

Средња (50-249 запослених) 410 2.28 15 0.07 425 1.08 

Велика (250 и више запослених) 88 0.49 2 0.01 90 0.23 

УКУПНО  17,947 100.00 21,366 100.00 39,313 100.00 

Извор: Пореска управа РС 

 

Према подацима Пореске управе Републике Српске и АПИФ-а за 2020. годину, стање у области 
МСП у Републици Српској је сљедеће:  
➢ У Републици Српској је пословало 39.225 малих и средњих предузећа од чега 17.859 

правних лица и 21.366 предузетника 
➢ У структури правних лица доминирају микро предузећа са 15.705 субјеката, затим мала 

предузећа са 1.744 субјекта те средња предузећа са 410 субјекaта 
➢ Највећи број МСП или 32,03% је, као и претходних година, пословао у сектору трговине на 

велико и мало, поправке моторних возила и мотоцикала, затим у секторима прерађивачке 
индустрије 14,63%, хотелијерства и угоститељства 10,55% и стручних, научних и техничких 
дјелатности 7,88% 

➢ Према облику организовања су доминатна друштва са ограниченом одговорношћу са 
90,26% учешћа 

➢ Од укупно 39.225 МСП, који су у 2020. години пословали у Републици Српској, њих 45,01% 
пословало је у привредном подручју Бања Лука, односно привредном подручју Бијељина 
17,62 % и Добој 11,93%  

➢ МСП у Републици Српској су у 2020. години запошљавала 95.844 лицa, a предузетници 
38.306 лица, што је укупно 134.150 лица 

➢ Посматрано по секторима дјелатности, највећи број запослених у 2020. години био је, као 
и претходних година, у прерађивачкој индустрији, која је запошљавала 37,384  радника 
или 27,69% од укупног броја запослених те у трговини на велико и мало, поправци 
моторних возила и мотоцикала, гдје је било запослено  33.388 радника или 24,73%  

➢ У 2020. години у Републици Српској је регистровано нових 2.759 предузетника и 654 МСП- 
правних лица, док је угашено 446 МСП-правних лица  и 3.379 субјеката у форми 
предузетника 
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➢ МСП-правна лица су у 2020. години остварила 70% пословних прихода свих предузећа, 
68,20% прихода од продаје на иностраном тржишту и 75,49% укупне нето добити свих 
предузећа 

➢ Број МСП на 1000 становника у 2020. години је незнатно промијењен у односу на 2019. 
годину и износио је 29,71 МСП у нефинансијском пословном сектору 

У  2020. години у сектору МСП су у односу на 2019. годину забиљежена сљедећа кретања: 
➢ Број МСП у 2020. години је мањи за 0,55% у односу на број МСП у 2019.години, с тим да је 

у структури МСП број правних лица повећан за 1.53% у односу на 2019. годину, а број 
предузетника је мањи за 2,23% у односу на број предузетника из 2019. године 

➢ Укупан број запослених у свим привредним субјектима је смањен за 8,05% у односу на 
2019. годину  

➢ Број запослених код МСП-правних лица је смањен за 8,15%, док је број запослених код 
предузетника мањи за 8,13% у односу на 2019. годину 

➢ Структура сектора је и даље непромијењена, односно доминира трговина на велико и 
мало, поправка моторних возила и мотоцикала са 32,03% и прерађивачка индустрија са 
14,63%. 

➢ Непромијењена је и структура МСП по географским подручјима Републике Српске, гдје и 
даље доминира привредно подручје Бањалука са 45,01% учешћа. 

Финансијска подршка сектору МСП на републичком нивоу пружена је за подршку 
привредним субјектима ради санирања посљедица пандемије корона вируса за мјесец април 
2020. године. Издвојена су и средства из Аграрног буџета за подстицај развоја пољопривреде 
и села те кроз реализацију пројеката Завода за запошљавање Републике Српске. Поред 
наведених, средства су пласирана и кроз кредитне линије Инвестиционо-развојне банке 
Републике Српске у укупном износу од 72.608.178,59 КМ за 115 МСП те одобрене гаранције 
Гарантног фонда Републике Српске у износу од 3.142.500,00 КМ за микро предузећа. Укупан 
обим финансијске подршке, који су јединице локалне самоуправе (40 јединица које су доставиле 
податке) издвојиле за подршку МСП у 2020. години, износио је 5.697.839,98 КМ.  

Министарство и Агенција су директно или индиректно учествовали у реализацији бројних 
домаћих и међународних пројеката. 
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I МАКРОЕКОНОМСКИ АМБИЈЕНТ 

1.1. Бруто друштвени прооизвод Републике Српске 

Према подацима Републичког завода за статистику Републике Српске бруто домаћи производ 
(БДП) у 2020. години номинално је износио 11 милијарди и  130 милиона КМ и у односу на 
2019. годину номинално је мањи за 1,1 %, док је реални пад износио 2,5%. До смањења је 
дошло и у БДП-у по глави становника у односу на 2019. годину и износио је 9.795 КМ у 2020. 
години. 

Табела 1.1. Бруто домаћи производ у Републици Српској за период 2018-2020.година 

Показатељ 2018 2019 2020 

Номинални БДП (у мил. КМ) 10.682 11.232 11.130 
БДП (реална стопа раста %) 3,90 2,50 -2,50 
Број становника1 (у хиљадама) 1.147 1.142 1.136 
БДП по становнику (у КМ) 9.304 9.848 9.795 
БДП по становнику (у €) 4.757 5.035 5.008 

Извор:  Републички завод за статистику РС 
 

Подручја дјелатности која су највише утицала на пад БДП:  
- Прерађивачка индустрија (стопа реалног пада 9,2%) са учешћем у структури БДП од 

11,2%; 
- Трговина на велико и на мало, поправка моторних возила (стопа реалног пада 2,8%) са 

учешћем у структури БДП од 11,4%; 
- Дјелатност пружања смјештаја, припреме и послуживања хране; хотелијерство и 

угоститељство (стопа реалног пада 34,5%); 
- Саобраћај и складиштење (стопа реалног пада 11,9%); 
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 

(стопа реалног пада 3,9%). 
  
Све наведене дјелатности заједно чине 31,7% удјела у структури БДП.  
 
Дјелатности које су утицале да се ублажи реални пад БДП су: 

- Пољопривреда, шумарство и риболов, са учешћем од 9,0% у структури БДП-а, биљежи 
реални раст од 4,8%; 

- Грађевинарство, са учешћем од 6,1% у структури БДП-а, биљежи реални раст од 6,5%; 
- Информације и комуникације, са учешћем од 4,9% у структури БДП-а, биљежи реални 

раст од 7,2%. 
 
БДП Републике Српске у 2020. години, према тренутно расположивим подацима, имао је 
најмањи пад у региону након Србије. 
 

1.2. Обим индустријске производње 

Индустријска производња у Републици Српској, у 2020. години смањена је за 6,7% у односу 
на 2019. годину. Када се посматра појединачно по подручјима, Вађење руде и камена имало 

 

1 Процјена броја становника заснована на резултатима добијеним из Пописа становништва 2013 
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је пад од 0,4%, Прерађивачка индустрија је имала пад од 10,3%, док је подручје Производња 
и снадбијевање ел.енергијом, гасом и вода имало пад од 3,9%.  

                   Табела 1.2. Кретање обима  индустријске производње у периоду 2018-2020 

Област I-XII 2018 
I-XII 2017 

I-XII 2019 
I-XII 2018 

I-XII 2020 
I-XII 2019 

ИНДУСТРИЈА УКУПНО 3,6 -11,4 -6,7 
Вађење руда и камена 4,1 -4,4 -0,4 
Прерађивачка индустрија -2,8 -12,4 -9,9 

Производња и снабдјевање ел. 
енергијом, гасом и водом 

19,8 -12,8 -3,9 

Извор:  Републички завод за статистику РС 

1.3. Робна размјена са иностранством 
 
Укупан обим робне размјене Републике Српске са иностранством у 2020. години износио је 
7,87 милијарди КМ и у поређењу са оствареним обимом у 2019. години смањен је за 0,53 
милијарди КМ, односно за 6,28%. Остварен је извоз у вриједности од 3,4 милијарде КМ, што 
је у односу на остварени извоз у 2019. години мање за 6%. Остварени увоз у 2020. години 
износио је 4,47 милијарду КМ и у односу на увоз претходне године смањен је за 6,48%. 
Спољнотрговински дефицит износи 1,08 милијарди КМ. Покривеност увоза извозом износи 
75,90%, док је у 2019. години износила 75,3%. 
 

Табела 1.3. Спољнотрговински биланс Републике Српске за период 2018-2020. година                                                      
                                                                                                                                                        (у  хиљадама КМ) 

Година Извоз Увоз Обим Салдо Покривеност увоза 
извозом 

2018 3.741.170 5.216.650 8.957.820 -1.475.480 71,70% 

2019 3.610.386 4.782.190 8.392.576 -1.171.804 75,50% 

2020 3.393.236 4.472.288 7.865.524 -.1079.052 75,9% 

Извор:  Републички завод за статистику РС 

У погледу географске дистрибуције робне размјене Републике Српске са иностранством, у 
посматраном периоду највише се извозило у Хрватску, у укупној вриједности од 482 милиона 
КМ или 14,2% те у Италију 469 милиона КМ или 13,8% од укупног оствареног извоза. У истом 
периоду највише се увозило из Србије и то у вриједности од 846 милиона КМ, односно 18,9% 
од укупно оствареног увоза. 

1.4. Запосленост 

Према подацима Републичког завода за статистику број запослених у Републици Српској у 
2020. години био је 274.227 лица. 

ЗАПОСЛЕНИ ПО ПОЛУ 2019 2020 

УКУПНО 272 366 274 227 

Мушкарци 149 449 149 593 

Жене 122 917 124 634 

    Извор:  Републички завод за статистику РС 

Укупан број запослених у Републици Српској на дан 31. март 2021. године износио је 275 358 
особа и у односу на септембар 2020. године био је виши за 0,7%, док је у односу на исти мјесец 
прошле године виши за 0,1%. Од укупног броја 125 685 запослених особа су жене. 
 



II СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ СЕКТОРА МСП   

Статистички показатељи МСП у Годишњем извјештају сагледани су на основу података 
добијених из Пореске управе Републике Српске и података са којима располаже Агенција за 
посредничке, информатичке и финансијске услуге – АПИФ за МСП која су предала завршне 
рачуне за 2020. годину. Поменуте податке обрадила је Агенција и они су дати у даљем тексту. 
Класификација предузећа према величини извршена је према броју запослених у складу са 
Законом о развоју МСП („Службени гласник Републике Српске“ бр. 50/13 и 84/19). Према 
препорукама Европске комисије под појмом МСП обухваћени су и самостални предузетници. 
У статистичкој анализи ће се даље користити појмови “правно лице” и “предузетник”. Према 
поменутој дефиницији, у Републици Српској микро предузећа су привредни субјекти који 
запошљавају мање од 10 запослених, мала предузећа запошљавају мање од 50 радника, а 
средња предузећа мање од 250 радника. Према Закону о занатско-предузетничкој 
дјелатности2 предузетници су физичка лица која обављају предузетничку дјелатност у своје 
име и за свој рачун ради стицања добити. 
Подаци Пореске управе Републике Српске се односе на стање на дан 31.12.2020. године. 
Анализом су обухваћена правна лица и предузетници са сједиштем у Републици Српској. У 
број предузећа поред активних предузећа укључена су и неактивна предузећа, док су у број 
предузетника укључени само активни предузетници. У правна лица су поред привредних 
друштава укључени и други облици организовања који обављају економску активност 
(здравствене установе: апотеке и амбуланте, задруге и др.) 

2.1. Структура МСП у 2020. години 

2.1.1 Структура МСП према врсти субјекта 

Према подацима Пореске управе Републике Српске, у Републици  Српској је на крају 2020. 
године укупно пословало 39.313 привредних субјеката од чега 17.947 МСП (од чега је 88 
великих предузећa) и 21.366 предузетника (од чега 2 велика предузетника). Дакле, у структури 
привредних субјеката у Републици Српској и даље су доминантна МСП, која заједно чине 
99.8% свих привредних субјеката. Укупан број привредних субјеката у 2020. години је мањи за 
0.55% у односу на број субјеката у 2019. години.  

Табела 2.1. Структура привредних субјеката у Републици Српској за период 2019-2020. године 

  Правна лица Предузетници Укупно 

2020 2019 Индекс 
2020/2019 

2020 2019 Индекс 
2020/2019 

2020 2019 Индекс 
2020/2019 

Микро (до 9 
запослених) 

  15,705  15,261 102.91  21,041  21,468  98.01  36,746  36,729 100.05 

Мала (10-49 
запослених) 

 1,744  1,864  93.56  308  367 83.92  2,052  2,231 91.98 

Средња (50-249 
запослених) 

 410   460 89.13  15  16  93.75  425  476  89.29 

Велика (250 и 
више 
запослених) 

 88  91 96.70  2   3  66.67  90  94 95.74 

УКУПНО:  17,947   17,676 101.53  21,366  21,854  97.77  39,313  39,530  99.45 

Извор: Пореска управа РС 

 

 

2 Службени гласник РС, бр.117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19 
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Као и у претходном периоду, у структури правних лица доминирају микро субјекти са 87.93%, 
као и код предузетника гдје микро субјекти чине 98.49% свих предузетника, што је приказано 
у наредној табели. 
 

Табела 2.2. Структура МСП у 2020. години 
Врста субјекта-МСП Правна лица Учешће % Предузетници Учешће % Укупно Учешће % 

Микро (до 9 запосл.)   15,705  87.93  21,041 98.49  36,746  93.68 

Мала (10-49 запосл.)  1,744  9.77   308 1.44  2,052 5.23 

Средња (50-249 запосл.)  410   2.30  15 0.07  425 1.09 

УКУПНО  17,859  100.00   21,364 100.00 39.223 100.00 

         

Извор: Пореска управа РС 
 

 2.1.2 Структура МСП према дјелатностима 

Посматрано по дјелатностима, у 2020. години највећи број МСП пословао је у сљедећим 
секторима: трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала 32.03%, 
прерађивачка индустрија 14.63%, дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања 
хране; хотелијерство и угоститељство 10.55% и саобраћај и складиштење 7.80%. Aко 
посматрамо само правна лица, иста су највећим дијелом сконцентрисана у сектору трговине 
на велико и мало, поправци моторних возила и мотоцикала 34.63% субјеката и прерађивачкој 
индустрији 18.98%, док су код предузетника доминантни услужни сектори: трговина на велико 
и мало, поправка моторних возила и мотоцикала 29.85% и хотелијерство и угоститељство са 
17.87% учешћа у укупној структури. 
 

Табела 2.3. Структура МСП по дјелатностима у 2020. години 

Сектори дјелатности Правна 
лица 

Предузетници Укупно Учешће % 

Пољопривреда, шумарство и риболов  941   533   1,474 3.76 

Вађење руде и камена  178  2   180 0.46 

Прерађивачка индустрија  3,391  2,349  5,740 14.63 

Производња и снабдијевање електичном 
енергијом, гасом, паром и климатизација 

 187   5   192  0.49 

Снабдијевање водом; канализација, управљање 
отпадом и дјелатности санације животне средине 

 211 29   240  0.61 

Грађевинарство  1,321  1,124   2,445  6.23 

Трговина на велико и мало; поправка моторних 
возила и мотоцикала 

 6,185   6.377   12,562 32.03 

Саобраћај и складиштење  1,214  1,845   3,059 7.80 

Дјелатности пружања смјештаја, припреме и 
послуживања хране; хотелијерство и угоститељство 

 318  3,819  4,137  10.55 

Информације и комуникације  639  485  1,124 2,87 

Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања  123  82  205 0.52 

Пословање некретнинама  232  52  284 0,72 

Стручне, научне и техничке дјелатности  1,399   1,691   3,090 7.88 

Административне и помоћне услужне дјелатности  462  245   707 1.80 

Јавна управа и одбрана; обавезно социјално 
осигурање 

 2  14   16  0.04 

Образовање  168  275  443 1.13 

Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада  595  14   609  1.55 
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Умјетност, забава и рекреација  122   132  254 0.65 

Остале услужне дјелатности  170  2.291  2.461  6.27 

Дјелатности екстериторијалних организација и 
органа 

 1   2   3  0.01 

УКУПНО:  17,859  21,3663  39,225 100.00 

Извор: Пореска управа 

2.1.3 Структура МСП-правних лица по облику  организовања 

Према облику организовања у структури правних лица и даље су доминантна друштва са 
ограниченом одговорношћу са 90.26% учешћа у укупном броју субјеката, док акционарска 
друштва чине само 3.03% укупног броја правних лица. 
 

2.4. Структура МСП-правних лица према облику организовања у 2020. години 

Облик 
организовања 

    Микро        Мала     Средња    Укупно Учешће % 

АД  357  98   87   542  3.03 

ДОО  14,271   1,538   310   16,119  90.26 

ОД4  9  3   -     12  0.07 

Остало  1,068 105   13   1,186  6.64 

Укупно  15,705  1,744  410   17,859  100.00 

Извор: Пореска управа 

2.1.4 Територијална заступљеност МСП 

Од укупног броја МСП, који су у 2020. години пословали у Републици Српској, њих 45.01% 
пословало је у привредном подручју града Бања Лука, затим привредним подручјима градова 
Бијељина 17.62% и Добој 11.93%, који такође имају нешто већи проценат МСП у односу на 
остатак Републике Српске. 
 

Табела 2.5. Територијална заступљеност МСП  по привредним подручјима  
Републике Српскe за 2020. годину 

ПРИВРЕДНО  
ПОДРУЧЈЕ 

Припадајуће општине/градови 
Правна 

лица 
Предузетници Укупно 

Учешће  
(%) 

БАЊА ЛУКА 

Бања Лука, Градишка, Језеро, 
Кнежево, Котор Варош, Лакташи, 
Мркоњић Град, Петровац, Прњавор, 
Рибник, Србац, Источни Дрвар, Купрес, 
Челинац, Шипово 

 
9,108 

 
 8,548 17,656 45.01 

БИЈЕЉИНА 
Бијељина, Братунац, Власеница, Зворник, 
Лопаре, Милићи, Осмаци, Сребреница, 
Угљевик, Шековићи 

2,897  4,013  6,910 17.62 

ДОБОЈ 
Вукосавље, Дервента, Добој, Модрича, 
Петрово, Брод, Теслић, Шамац, 
Пелагићево, Доњи Жабар, Станари 

1,726 2,952 4,678 11.93 

ИСТОЧНО  
САРАЈЕВО 

Вишеград, , Пале, Рогатица, Рудо, 
Соколац, Источна Илиџа, Источни Стари 
Град, Источно Ново Сарајево, Трново,  
Хан Пијесак 

1,584  2,184 3,768 9.61 

 

3 У укупан број предузетника обухваћена су и 2 велика предузетника  

4 ОД- ортачко друштво  
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ПРИЈЕДОР 
Козарска Дубица, Крупа на Уни, Нови 
Град, Приједор, Костајница, Оштра Лука 

1,535  2,350 3,885 9.90 

ТРЕБИЊЕ 
Берковићи, Билећа, Гацко, Љубиње, 
Невесиње, Источни Мостар, Требиње, 
Калиновик, Фоча, Чајниче, Ново Горажде. 

    1,009 1,319  2,328 5.93 

УКУПНО 17,859  21,3665  39,225 100.00 

Извор: Пореска управа 

2.1.5  Структура МСП према власништву у 2020. годину. 

Привредни субјекти у којима су власници искључиво мушкарци чине 62.84% од укупног броја 
субјеката, док су жене власнице у 26.35% привредних субјеката.  

Табела 2.6. Структура МСП према власништву у 2019. години 

Власници привредних 
субјеката 

Правна 
лица 

% Предузетници % Укупно % 

Само мушкарци  11,059 61.92  13,590 63.60  24,649 62.84 
Само жене  2,686  15.04  7,651 35.81  10,337 26.35 
Остало  4,114 23.04  125 0.59 4,239 10.81 
УКУПНО  17,859 100.00  21,366 100  39,225 100.00 

Извор: Пореска управа 

2.2. Запосленост у МСП у 2020. години 

 

2.2.1 Запосленост у МСП према врсти субјекта 

Према подацима Пореске управе Републике Српске, сви привредни субјекти у Републици 
Српској запошљавали су 190,640 лица од чега је у сектору МСП било запослено 134.150 лицa 
или  70.37% свих запослених у Републици Српској.  
Укупан број запослених у 2020. години у свим привредним субјектима је мањи од укупног 
броја запослених у 2019. години за 8.05%. 
 

Табела 2.7. Запосленост у привредним субјектима у 2020. години 

Врста субјеката 
Број запослених у привредним субјектима 

2020 Учешће % 2019 Учешће % 
Индекс 

2020/2019 
МСП-правна лица  95,844 50.27 104,353 50.33 91.85 

Велика предузећа  56,490  29.63 61,273 29.55 92.19 

Предузетници  38,306  20.09 41,698 20.11 91.87 
Укупно привредни субјекти  190,640 100.00 207,324 100.00 91.95 

Извор: Пореска управа 

 
Када посебно посматрамо запосленост у сектору МСП, највеће учешће у броју запослених 
имају микро предузећа или 38.45% од укупног броја запослених у МСП.  
Код МСП правних лица највећи број запослених ради у код средњих предузећа или 43.05% 
док предузетника највећи број запослених ради у микро субјектима или 82.28%.  
 
  
 

 

5 У укупном броју предузетника обухваћена су и 2 велика предузетника 
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Табела 2.8. Структура запослених у МСП  у 2020. години 

  Правна 
лица 

Учешће  
% 

Предузетници 
Учешће  

% 
Укупно МСП  

Учешће 
% 

Микро (до 9 запослених) 19,686 20.54 32,229 82.28 51,915 38.45 
Мала (10-49 запослених) 34,898 36.41 4,936 12.60 39,834 29.50 
Средња (50-249 запослених) 41,260 43.05            1,141 2.91 42,401 31.41 
Велика (250 и више 
запослених) 

- 0.00                862 2.20 862 0.64 

УКУПНО: 95,844 100.00 39,168 100.00 135,012 100.00 

Извор: Пореска управа 

2.2.2. Запосленост у МСП  према дјелатности пословања 

Посматрано по секторима дјелатности, највећи број запослених у овом сектору је у 
прерађивачкој индустрији са укупно 37,384 запослених или 27.69 %, а затим у трговини на 
велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала у којем је запослено 33,388 радника 
или 24.73 % од укупног броја запослених.  
Када се одвојено посматрају само МСП-правна лица, највећи број запослених је у 
прерађивачкој индустрији 30,520 радника или 31.84 % и у трговини на велико и мало, 
поправка моторних возила и мотоцикала 21,227 радника или 22.14% од укупног броја 
запослених у МСП.  
Код предузетника је највише запослених у области трговине на велико и мало, поправке 
моторних возила и мотоцикала 12,161 или 31.05 % радника од укупног броја запослених код 
предузетника те у области хотелијерства и угоститељства 9,144 лица или 23.34 % од укупног 
броја лица запослених код предузетника. 
 

Табела 2.9. Број запослених у МСП  по дјелатностима у 2020. години 
Сектори дјелатности Број 

запослених у 
правним 
лицима 

Број запослених 
код 

предузетника 

Укупно Учешће 
% 

Пољопривреда, шумарство и риболов  2,686  656   3,342  2.48 

Вађење руде и камена  755  3  758 0.56 

Прерађивачка индустрија  30,520  6,864  37,384 27.69 

Производња и снабдијевање електичном 
енергијом, гасом, паром и климатизација 

 815 2   817 0.61 

Снабдијевање водом; канализација, управљање 
отпадом и дјелатности санације животне средине 

 4,417  60   4,477  3.32 

Грађевинарство  9,595  1,835  11,430 8.47 

Трговина на велико и мало; поправка моторних 
возила и мотоцикала 

 21,227   12,161  33,388  24.73 

Саобраћај и складиштење  5,557  2,019   7,576  5.61 

Дјелатности пружања смјештаја, припреме и 
послуживања хране; хотелијерство и 
угоститељство 

 1,546  9,144   10,690 7.92 

Информације и комуникације  2,652  305   2,957 2.19 

Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања  2,416 90  2,506 1.86 

Пословање некретнинама  349  41   390  0.29 

Стручне, научне и техничке дјелатности  4,936  2,052   6,988  5.18 

Административне и помоћне услужне дјелатности  1,436  264   1,700  1.26 

Јавна управа и одбрана; обавезно социјално 
осигурање 

 1  11  12  0.01 

Образовање  991   403   1,394  1.03 

Дјелатности здравствене заштите и социјалног 
рада 

 3,064   14   3,078  2.28 
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Умјетност, забава и рекреација  2,203   109  2,312  1.71 

Остале услужне дјелатности  678  3,133   3,811  2.82 

Дјелатности екстериторијалних организација и 
органа 

 -     2   2  0,00 

УКУПНО  95,844  39,168  135,012 100.00 

Извор: Пореска управа 

2.2.3.  Запосленост у МСП према полу 

Према подацима Пореске управе РС, када се посматра запосленост према полу, видљиво је 
да и даље већи број запослених мушкараца него жена. Наиме, гледано у процентима у 2020. 
години од укупног броја запослених 60.66% је било мушкараца у односу на 39.34 % запослених 
жена.  

Табела 2.10. Број запослених у МСП по полу у 2020. години 

  Правна лица Предузетници Укупно Учешће % 
 

Жене 34,705 18,413 53,118 39.34 
 

Мушкарци 61,139 20,755 81,894 60.66 
 

УКУПНО 95,844 39,168 135,012 100.00 
 

Извор: Пореска управа  

2.3 Структура новорегистрованих  и угашених МСП  

Када се посматра број регистрованих и угашених субјеката у 2020. години може се 
констатовати да је број регистрованих субјеката мањи за 17.74% у односу на претходну годину, 
док је  број угашених субјеката у 2020. години мањи за 13.25% у односу на 2019. годину. 

 
Табела 2.11. Број регистрованих и угашених МСП у 2020. години 

Субјекти Регистовано Индекс 
2020/2019 

Угашено Индекс 
2020/2019 2020 2019 2020 2019 

МСП-правна лица 654 825 79.27 446 837 53.29 

Предузетници 2,759 3,324 83.00 3,379 3,572 94.60 

УКУПНО: 3,413 4,149 82.26 3,825 4,409 86.75 

Извор: Пореска управа 

2.3.1.  Структура новорегистрованих МСП према дјелатностима 

Највећи број новорегистрованих субјеката сконцентрисан је у три сектора дјелатности:  
трговини на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала (20.95%), хотелијерству 
и угоститељству (16.06%) те прерађивачкој индустрији (10.23%). Када се посматрају посебно 
МСП-правна лица, највише их је регистровано у двије области: трговини и стручним, научним 
и техничким дјелатностима (40.21%), док је код предузетника највећи број регистрованих у 
трговини и угоститељству (39.14%). 
 

Табела 2.12. Регистровани МСП у 2020. години по дјелатностима 

Сектори дјелатности 
МСП-правна 

лица 
Предузетници Укупно  % 

Пољопривреда, шумарство и риболов 28 197 225 6.59 

Вађење руде и камена 15 - 15 0.44 

Прерађивачка индустрија            87 262 349 10.23 
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Производња и снабдијевање електичном 
енергијом, гасом, паром и климатизација 13 - 13 0.38 

Снабдијевање водом; канализација, управљање 
отпадом и дјелатности санације животне средине 

5 4 9 0.26 

Грађевинарство 72 255 327 9.58 

Трговина на велико и мало; поправка моторних 
возила и мотоцикала 

169 546 715 20.95 

Саобраћај и складиштење 37 176 213 6.24 

Дјелатности пружања смјештаја, припреме и 
послуживања хране; хотелијерство и угоститељство 14 534 548 16.06 

Информације и комуникације 42 203 245 7.18 

Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 7 12 19 0.56 

Пословање некретнинама 14 8 22 0.64 

Стручне, научне и техничке дјелатности 94 197 291 8.53 

Административне и помоћне услужне дјелатности 28 45 73 2.14 

Јавна управа и одбрана; обавезно социјално 
осигурање 

- 2 2 0.06 

Образовање        6 32 38 1.11 

Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 15 - 15 0.44 

Умјетност, забава и рекреација 2 39 41 1.20 

Остале услужне дјелатности 6 247 253 7.41 

УКУПНО: 654 2,759 3,413 100.00 

Извор: Пореска управа 

2.3.2. Структура угашених МСП  према дјелатностима 

Највећи број угашених субјеката, укупно посматрано, је у секторима: трговина на велико и 
мало, поправка моторних возила и мотоцикала (30.17%), дјелатности пружања смјештаја, 
припреме и послуживања хране (21.33%) и сектору прерађивачке индустрије (10.14%). 

Када се посматрају посебно МСП - правна лица највише их је угашено у области трговине и 
прерађивачке индустрије или 49.32%, док је код предузетника највећи број одјављених у 
трговини и угоститељству или 53.59%. 

 

Табела 2.13. Угашени МСП  у 2020. години по дјелатностима 
Сектори дјелатности МСП-правна 

лица 
Предузетници Укупно Учешће 

 % 

Пољопривреда, шумарство и риболов  17  323   340  8.89 

Вађење руде и камена  5  - 5  0.13 

Прерађивачка индустрија  71  317   388  10.14 

Производња и снабдијевање електичном енергијом, 
гасом, паром и климатизација 

 7  - 7  0.18 

Снабдијевање водом; канализација, управљање 
отпадом и дјелатности санације животне средине 

9   2   11  0.29 

Грађевинарство  42   150   192  5.02 

Трговина на велико и мало; поправка моторних возила 
и мотоцикала 

 149  1,005   1,154  30.17 

Саобраћај и складиштење  34   219   253  6.61 

Дјелатности пружања смјештаја, припреме и 
послуживања хране; хотелијерство и угоститељство 

 10 806   816  21.33 

Информације и комуникације  11  34   45  1.18 

Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања  4  10   14  0.37 

Пословање некретнинама  4  10   14  0.37 

Стручне, научне и техничке дјелатности  40  93   133  3.48 
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Административне и помоћне услужне дјелатности 7  44   51  1.33 

Образовање 7   30   37  0.97 

Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 6   3   9  0.24 

Умјетност, забава и рекреација 19   46   65  1.70 

Остале услужне дјелатности  4   287   291  7.61 

УКУПНО  446  3,379   3,825  100.00 

Извор: Пореска управа 

2.4. Показатељи успјешности пословања МСП у 2020. години 
Успјешност пословања МСП у Годишњем извјештају сагледана је на основу података Агенције 
за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), односно података из годишњих 
финансијских извјештаја за 2020. годину. Наведени подаци се односе на 9,916 правних 
субјеката, односно на 9,833 МСП и 83 великих предузећа, која су предала завршне рачуне за 
2020. годину.  

2.4.1 Пословни приходи  

Према подацима АПИФ-а МСП су у 2020. години остварила укупно 13,460,349,696 КМ 
пословних прихода што је за 3.7% мање у односу на 2019. годину. Учешће МСП у пословним 
приходима која су остварила сва предузећа у 2020. години износи 70.05%. Највеће учешће у 
структури пословних прихода која су остварила МСП у 2020. години имају мала предузећа са 
38.21% те средња предузећа са 38.15% учешћа. Сектори у којима су МСП остварила највеће 
учешће у укупним пословним приходима је трговина на велико и мало, поправка моторних 
возила и мотоцикала са 43.01% и  прерађивачка индустрија са 26.74% учешћа. 

2.4.2 Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту  

МСП су у 2020. години остварила укупно 1,479,577,445 КМ прихода од продаје учинака на 
иностраном тржишту, што је за 9.04% мање у односу на 2019. годину. Учешће МСП у структури 
укупних прихода од продаје учинака на иностраном тржишту свих предузећа износи 68.20%, 
док је учешће великих предузећа 31.80%. Највеће учешће у структури прихода од продаје 
учинака МСП имала су средња предузећа са 41.53%, мала предузећа са 39.79% и микро 
предузећа са 18.68% учешћа. Највећи приход од продаје учинака на иностраном тржишту 
остварила су МСП из прерађивачке индустрије са учешћем од 65.37%.  

2.4.3 Нето добит 

Највеће учешће у укупно оствареној нето добити у 2020. години остварила су МСП са 75.49% 
учешћа, док је учешће великих предузећа 24.51%. Највећу нето добит су остварила МСП из 
трговине на велико и мало, поправке моторних возила и предмета за личну употребу са 
28.80%, те прерађивачке индустрије са 23.57% учешћа у структури нето добити која су 
остварила МСП. 

2.5. Поређење стања МСП у Републици Српској са стањем МСП у Европској унији 

Просјечан број МСП на 1000 становника у Републици Српској износи 29,71 МСП. 
  

Стање МСП у нефинансијском пословном сектору у Републици Српској    

Сектори дјелатности Број МСП-правних лица Број предузетника 

Вађење руде и камена  178  2 
Прерађивачка индустрија  3,391  2,349 

Производња и снабдијевање електичном енергијом, 
гасом, паром и климатизација 

 187  5 
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Снабдијевање водом; канализација, управљање 
отпадом и дјелатности санације животне средине 

 211  29  

Грађевинарство  1,321   1,124 
Трговина на велико и мало; поправка моторних 
возила и мотоцикала 

 6,185   6,377  

Саобраћај и складиштење  1,214   1,845 

Дјелатности пружања смјештаја, припреме и 
послуживања хране; хотелијерство и угоститељство 

 318   3,819  

Информације и комуникације  639   485  
Пословање некретнинама  232   52  

Стручне, научне и техничке дјелатности 1,399   1,691  
Административне и помоћне услужне дјелатности  462   245  
УКУПНО  15,737   18,023  
Укупно МСП-правна лица и предузетници  33,760 
Број становника-процјена  1,136,274 
Број МСП на 1.000 становника  29,71  
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III  ПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКА РАЗВОЈА МСП  

3.1. Извјештај о реализацији Стратегије развоја МСП Републике Српске 
 

У даљем тексту дат је преглед реализованих активности из Стратегије у складу са расположивим 
ресурсима у 2020. години. 

 

Стратешки циљ 1: Јачање конкурентности МСП 

Развој образовања у функцији развоја предузетништва 

Наставак активности на укључивању предузетничког учења у све видове образовања 

Развој и унапређивање 
предузетничког учења на 
свим нивоима образовања 

У току 2020. године усвојена су два закона која се индиректно односе и на 
развој и унапређење предузетничке теорије и праксе: Закон о високом 
образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр.67/20 ) и Закон о 
обезбјеђењу квалитета у високом образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, бр.67/20). 

Увођење предузетништва 
на свим високошколским 
установама које изводе 
студијске програме на 
стручним предметима у 
вези са предузетништвом у 
Републици Српској  

Привредна комора РС је један од партнера на пројекту DUALSCI – Јачање 
капацитета за имплементацију дуалног образовања у БиХ високом 
образовању, који за циљ има имплементацију дуалног система образовања у 
високошколске установе, као и хармонизацију легислативе релевантне за 
постизање циљева пројекта. Имплементација пројектних активности почела је 
у јануару 2020. године, а предвиђено је да пројекат траје до краја 2022. 
године. 

Образовање одраслих  

Доношење нових 
програма образовања 
одраслих  

Током 2020. године донесена су 3 нова програма образовања одраслих и то: 
• Програм оспособљавања за монтера плочастог намјештаја и грађевинске 

столарије  

• Програм оспособљавања за моделара намјештаја и обликовање ентеријера 

• Програм оспособљавања за фризера  

Привредна комора РС је заједно са Заводом за образовање одраслих 
учествовала у доношењу новог програма за оспособљавање одраслих за 
алатничара 

Прилагођавање програма 
образовања одраслих 
потребама тржишта рада 

Привредна комора РС је у 2020. години, у сарадњи са Заводом за образовање 
одраслих, проводила јавно важеће програме за професионалне возаче 
моторних возила, програм за оператере на CNC машинама за обраду метала и 
за потребе тржишта рада проводила редовно периодично оспособљавање 
професионалних радника 

Менторинг за потребе МСП 

Успоставити менторинг 
систем у Републици 
Српској 

У току 2020. године РАРС је у оквиру пројекта „Успостављање и промоција 
менторинг услуга МСП у земљама Западног Балкана“- Фаза 2, уз подршку 
јапанске агенције JICA, наставила са провођењем активности на успостављању 
менторинг система у Републици Српској и започела трећи циклус обука 
менторства. У току 2020. године обуку je успјешно завршило додатних 11 
представника ЈЛС и ЛРА. Почетком 2020. године, JICA консултант је извршио 
планирану теренску анкету, како би процијенио другу годину пружања 
менторинг услуге у Републици Српској и измјерио утицај који је менторинг 
имао на пословање корисника. РАРС је међу пет регионалних чланова 
пројектног конзорцијума Балкана од стране јапанске консултантске куће 
препозната као један од најефикаснијих партнера, спроводећи све активности 
у складу са предвиђеним индикаторима, чак и у вријеме пандемије изазване 
вирусом COVID 19. Због позитивних резултата који су остварени у 2. фази 
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пројекта у Републици Српској и другим партнерским земљама, JICA тим из 
Токија тренутно врши дизајнирање наставка у што краћем року, како би 
транзиција између фаза била што краћа. Уколико се одобри наредна фаза, 
планирано је да његова имплементација почне у 2021. години и да траје 
најмање три године. 

Стимулисање  МСП да искористе прилике јединственог тржишта 

Наставак активности на развоју инфраструктуре квалитета 

Усвајање и реализација 
политика и стратешких 
докумената из области 
инфраструктуре квалитета 
у РС 

Реализоване су мјере и активности дефинисане „Стратегијом инфраструктуре 
квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2019–2023. 
године - Преузимање и примјена правне тековине Европске Уније у области 
cлободног кретања робе“, односно дефинисане пратећим „Акционим планом 
за реализацију Стратегије (6 општих стратешких циљевa, 32 посебна 
стратешка циљa и свеукупно 197 активности, из надлежности 12 институција 
у Републици Српској). 

Од укупно 170 планираних активности из надлежности 9 републичких органа 
управе до краја 2020. године 69 активности или 40% је потпуно је реализовано, 
у току је реализација 40 активности или 24 % и 61 активност или 36 % није 
реализовано. До краја 2020. године у области Вертикалног законодавства ЕУ 
донесено је укупно 24 прописа (дјелимично усклађена са acquis Поглавља  1) 
или 96%  од планираних 25 прописа и то:  

• у области Новог приступа – 20 прописа РС (2 закона и 18 
подзаконских аката),  

• у области Старог приступа – 3 прописа  РС (правилника) и 

• у области Процедуралних мјера – 1 пропис РС (1 закон).  

Донесено је 14 непланираних прописа (58% од укупно донесених), док је у току 
процеса израде 5 планираних прописа (20% од планираних). 10 планираних 
прописа (40% од планираних) није донесено и за њих су надлежне институције 
помјериле рок реализације за наредни период. 

Регистар важећих прописа Републике Српске редовно се ажурирао, односно 
редовно су се пратиле објаве нових прописа и  мјесечно ажурирала „Листа 
важећих прописа Републике Српске који дефинишу техничке и друге захтјеве“, 
те њена објава на веб страници Министарства за европске интеграције и 
међународну сарадњу (број регистрованих важећих прописана РС  на дан  
31.12.2020. године је 1235 прописа).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Током 2020. године дoнесено је укупно 93 прописа из свих области 
инфраструктуре квалитета  и  Поглавља 1, а са acquis-јем усклађено je 32.2% 
прописа, односно укупно 30 прописа.  

Организована једна веб обука о оцјењивању усаглашености и искуствима 
Републике Србије. 

Омогућено је праћење шест веб регионалних семинара  из области 
инфраструктуре квалитета. 

Координационо тијело за инфраструктуру квалитета у Репблици Српској on-
line путем је обавило 6 консулатација, из којих су проистекле препоруке и 
мјере за републичке органе управе и Привредну комору РС. 

Редовно је вођен Регистар овлашћених тијела за оцјену усклађености РС (ТОУ) 
и  на дан 31.12.2020. године  и у Регистру се налази укупно 10 ТОУ. Током 2020. 
године именовано је 2 ТОУ, што је повећање за 20 % у односу на 2019. год.  
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Током 2020. године процедуру акредитације у складу са европским 
стандардима завршило је  6 ТОУ из РС (од укупно 41 акредитованих ТОУ из РС 
/140 ТОУ у цијелој БиХ), што је за 10.2% повећање у односу на 2019. годину. 

Представници Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу 
су учествовали у раду Савјета за стандардизацију БиХ (2 сједнице) и Савјета за 
акредитацију БиХ (једна сједница). 

- У сарадњи са Институтом за акредитацију (БАТА) обиљежен Свјетски дан 
акредитације 9.6.2020. године on-line путем и достављањем промотивне 
брошуре и кратког филма  о савременој акредитацији у институцијама РС  

- Одржане су 3 веб едукације ТОУ који се припремају за акредитацију и 
процедуре именовања 

- Надлежни републички органи управе пратили су актуелне ЕУ прописе из 
својих надлежности, као и хармонизоване EN стандарде. На сајту 
Републичког завода за стандардизацију налази се 9 листа хармонизованих 
EN стандарда: (https://rzsm.org/tehprop/harstand) 

- У 2020. години објављено је укупно  18 BAS стандарда, који су преузети 
методом превода, а  од тога су 3 BAS стандарда објављена на српском 
језику, што је повећање за 1% у доносу на 2019. годину. 

Закон о метрологији у Републици Српској је усклађиван са Новим приступом у 
инфраструктури квалитета, урађен је Правилник о овлашћивању тијела за 
верификацију мјерила, извршена је анализа броја мјерила законске 
метрологије и списак је усклађен са потребама у Републици Српској (а у складу 
са директивама Еуропске уније), те је припремано усвајање директиве MID и 
NAWI (директиве су обрађене у виду правилника 2020. и 2021. године и 
очекује се објављивање у Сл. гласнику Републике Српске). 
 

Стварање инфраструктуре за развој производа и трансфер технологије  

Подстицај развоју пословне инфраструктуре 

Подршка опремању и 
акредитовању 
лабораторија 

Средствима из Аграрног буџета и креираном мјером за подршку опремању 
лабораторија укупно издвојено 97.299,72КМ за 4 корисника 

Подршка Европске мреже предузетништва МСП у РС 

Развој ЕУНОРС-а и 
успостављање 
партнерстава са 
конзорцијумима из других 
земаља 

Током 2020. године РАРС је као координатор конзорцијума ЕУНОРС-а из 
Републике Српске, реализовала велики број активности које се односе на овај 
механизам подршке предузећима, као што су специјализоване радионице, 
стручне обуке, подршка у интернационализацији пословања предузећа и 
кластера, подршка код пријављивања на ЕУ пројекте, унапређење 
иновативних капацитета предузећа, подршка у дигитализацији пословања, 
заштити интелектуалне својине и сл. РАРС је у посматраном периоду била 
организатор или коорганизатор већег броја пословних сусрета, те пружала 
подршку организацији различитих међународних пословних догађаја у 
оквиру EEN-а, као и изради пословних профила путем којих су предузећа из 
Републике Српске имала прилику да остваре међународну пословну сарадњу. 
Ради се о укупно десет значајнијих међународних пословних сусрета и 
привредних мисија у току 2020. године, у оквиру којих је остварена успјешна 
сарадња са ЕУНОРС партнерима из Србије, Словеније, Аустрије, Италије, 
Њемачке, Белгије и Грчке. 

Подршка МСП на 
трансферу технологија и 

У 2020. години, Комора  је  реализовала активности  у складу са Програмом 
рада Европске мреже предузетништва за 2020/21. годину. Активности су биле 

https://rzsm.org/tehprop/harstand
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сарадња са предузећима и 
институцијама из Европе 
кроз Европску мрежу 
предузетништва 
 
 

прилагођене пословању  у  условима COVID-19 и одвијале су се електронским 
путем. Одржано су 23 догађаја који се односе на организацију B2B сусрета, 
учешћа на сајмовима и привредним мисијима, раду секторских група као што 
су недеља моде у Торину, Форум CEI , "WE GATE",  Конференција о пословању 
у сектору грађевинарства и др. Одржано је 9 вебинара. Теме вебинара су биле 
прилагођене пословању у условима COVID-19,  као што су примјена ИКТ алата 
у пословној комуникацији и пословним процесима, безбједност и чување 
податка, Incoterms правила, пословање у кризним ситуацијама и др. 
 
Кроз активности EEN на различите начине РАРС је директно подржала 113 
пословних субјеката, док је много више предузећа индиректно користило 
услуге EEN. Као коорганизатор „Радионице о интелектуалном власништву, 
финансирању иновација и механизмима подршке МСП“ у оквиру „Регионалне 
конференције о експерименталним и нумеричким истраживањима и новим 
технологијама – CNN TECHNO 2020“, РАРС је пружала подршку кроз промоцију 
догађаја који је одржан у другој половини 2020. године на Златибору, 
Република Србија. Организатор радионице је Иновациони центар Машинског 
факултета из Београда. Фокус догађаја је био на преносу знања, новим 
перспективама, искуствима и иновацијама у пословној и научној сфери у 
региону, укључујући Србију, Црну Гору и БиХ. У 2020. години редовно су 
ажуриране активности ЕУНОРС-а на интернет страници и друштвеним 
мрежама. Дигиталне сервисе ЕУНОРС-а користило је укупно 805 привредних 
субјеката. Током 2020. године објављено је шест билтена пословне сарадње, 
који садрже преглед предузећа из других земаља који траже пословне 
партнере на подручју Републике Српске. Циљ је да се домаћим предузећима 
омогући што лакши проналазак и успостављање контаката и уговарања 
послова са иностраним предузећима. 

Побољшање приступа МСП финансијама 

Континуирана финансијска подршка МСП у РС 

Обезбјеђење 
бесповратних средстава за 
МСП из различитих извора 

У погледу подршке привредницима за санирање посљедица проузрокованих 
пандемијом вируса корона, у 2020. години у складу са Уредбом о додјели 
средстава пословним субјектима и предузетницима ради санирања 
посљедица пандемије вируса корона за мјесец април 2020. године, 
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 54/20) ресорна министарства  
одлучивала су о захтјевима правних лица и предузетника из своје ресорне 
надлежности за остваривање права на новчана средства због дјелимичног 
престанка са радом или смањеног обима пословања у априлу мјесецу 2020. 
године. Министарство привреде и предузетништва је обрадило захтјеве и 
одобрило средства за 405 привредних друштава, у укупном износу од 
5,743,733.97 КМ из области прерађивачке индустрије за 7,953 радника те 
захтјеве 327 самосталних предузтеника, којима је одобрен укупан износ од 
702,444.69 КМ за 930 радника. Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију је за 377 правних лица и предузетника одобрило 
укупно 1,652,858.16 КМ за 2,136 радника. Министарство енергетике и 
рударства одобрило је одобрило средства за 50 пословних субјеката и 
предузетника у износу од 279,345.41 КМ за 361 радника а Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 817,917.17 КМ за укупно 76  
предузећа. 
Из средстава Аграрног буџета за подстицај развоја пољопривреде и села, у 
складу са правилницима додјеле тих средстава, додијељена су средства за 
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1,618 предузећа из области пољопривреде, у укупном износу од      
30,691,446.94 КМ. 

Обезбјеђење бољег 
приступа МСП кредитима и 
гаранцијама 

Путем пласмана кредитних средтстава ИРБРС је  у 2020. години одобрио 
72,608,178.59 КМ за 115 корисника из групе МСП.  Истовремено у току 2020. 
године ИРБРС је одобрио и 2 захтјева за издавање гаранција предузећима из 
овог сектора у укупном износу од 1,046,377.80 КМ. 
У 2020. години је одобрено и издато гаранција за  

• микро предузећа 3,142,500.00 КМ и подржано 7,305,000.00 КМ кредита 

• мала предузећа       4,860,500.00 КМ гар. и подржано 11,615,000.00 КМ 
кредита 

• средња предузећа   2,310,000.00 КМ гар. и подржано 4,620,000.00 КМ 
кредита 

• велика предузећа    2,850,000.00 КМ гар. и подржано 5,700,000.00 КМ 
кредита 

       Укупно гаранција 13,163,000.00 КМ               и           29,240,000.00 КМ кредита 
Гаранције из COVID-19 програма  

• микро предузећа        528,500.70 КМ и подржано 755,001.00 кредита 

• мала предузећа       1,922,550.00 КМ и подржано 2,746,500.00 КМ кредита 

• средња предузећа  4,375,000.00 КМ и подржано 6,250,000.00 КМ кредита 
Укупно гаранција    6,826,050.70 КМ и                      9,751,501.00 КМ кредита 

Пореска политика у складу са потребама МСП 

Континуирано побољшање 
пореске политике за МСП 

Стратегијом за период 2019-2021. године Пореска управа PC се, између 
осталог, опредијелила за поједностављење поступка опорезивања и осталих 
процедура, унапређење функције контроле и наплате, те унапређење система 
за управљање ризицима као мјера борбе против сиве економије. 
Посебна пажња је посвећена осмишљавању додатних мјера, које ћe 
допринијети сузбијању сиве економије као негативне друштвене појаве. 
Пореска управа је континуирано радила на унапређењу сегмента контрола, 
прије свега коришћењем индиректних метода за утврђивање пореске 
основице и утврђивањем трансферних цијена. Исто тако, новим Законом о 
пореском поступку уведен је и нови вид контроле, тзв. информативна 
контрола, која представља провјеру података и чињеница по захтјеву других 
органа, као и лица која имају оправдан интерес, те провјеру података и 
чињеница од значаја за вођење пореског поступка. 
Упоредо са тим активностима, Пореска управа је радила и на унапређењу 
функције наплате кроз израду одговарајућих методолошких упутстава и  
аутоматизацију наплате кроз пуну имплементацију Интегрисаног 
информационог система.  
Влада Републике Српске је на 64. сједници, одржаној 26.03.2020. године, 
усвојила Информацију о активностима Радне групе за реформу пореских и 
непореских давања и процедура приликом уплате истих, са приједлогом 
препорука у вези са закључком Штаба за праћење стања у привреди. 

Омогућити пореским 
обвезницима електронско 
подношење свих пореских 
пријава 

Пореска управа континуирано ради на пољу дигитализације услуга које пружа 
пореским обвезницима. У 2020. години пореским обвезницима омогућено је 
електронско подношење и преосталих пореских пријава, тако да се сада све 
пријаве могу подносити електронским путем, чиме је направљен крупан 
искорак на пoљy дигитализације пословања ове институције, са циљем да се 
пореским обвезницима додатно олакша извршавање њихових пореских 
обавеза. Ово посебно добија на значају када се узме у обзир ситуација 
изазвана пандемијом вируса корона и чињеница да је Пореска управа и у тако 
отежаним околностима успјела да на пољу дигитализације уради много. 
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Поред вeћ поменуте могућности електронског подношења свих пореских 
пријава, те андроид мобилне апликације „eПУPC“, пoмoћy које грађани могу 
приступити својим пореским евиденцијама, Пореска управа PC је омогућила 
да порески обвезници захтјеве за издавање увјерења, поврате пореза, 
прекњижавање и друге врсте захтјева могу подносити електронским путем 
без потребе доласка у просторије Управе. 
Такође, у току 2020. године Пореска управа је извршила потпуну 
реконструкцију и унапређење вeб странице у техничком и функционалном 
смислу и тиме створила услове за још бржу и једноставнију комуникацију са 
пореским обвезницима, а што се уочава и по броју посјета. 

Подстицај развоју иновација 

Финансијска подршка 
иновативности и развоју 
технологија 

Као директна подршка иноваторству и проналазаштву, у току 2020. године 
Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и 
информационо друштво је на основу расписаних конкурса финансијски 
подржало: 

- Савез иноватора РС, четири локална удружења иноватора и једно 
удружење проналазача, у укупном износу од 40,000.00 КМ; 

- Иноваторе и проналазаче – појединце у укупном износу од 13,000 КМ; 

- Најбоље тимове у такмичењу за најбољу технолошку иновацију, у 
укупном износу од 50,000 КМ. 

- У току 2020. године је настављена континуирана подршка Иновационом 
центру Бања Лука (ИЦБЛ) у износу од 420,000 КМ. 

Привредна комора реализује два DeveloPPP.de програма, која се односе на 
развој нових производа и примјену иновација. Један пројекат се реализује са 
привредним друштвом „Kolektor CCL“, а циљ пројекта је дигитализација 
управљања општинским земљиштем. Овај пројекат се односи на развој 
посебне дигиталне платформе за управљање општинским земљиштем. Други 
пројекат се реализује са привредним друштвом „Saga NFG“  Бањалука , а 
односи се на развој нове услуге кроз инсталирање ChatBot апликације. 
Четврти радни пакет програма Европске мреже предузетништва односи се на 
подршку привредним друтштвима на пољу примјене и управљања 
иновацијама уз подршку HORIZON програма. Подржано је пет привредних 
друштава. 

Кориштење средстава 
међународних пројеката 
за подршку иновацијама 

- По основу пројекта Апликативни софтвер за систем обједињене наплате 
(COH) - Пилот пројекти у домену паметних градова (Smart City), који је 
реализован из Програма јавних инвестиција, издвојено је 1,499,940.00 КМ 

- Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и 
информационо друштво и Развојни програм Уједињених нација (UNDP) су 
потписали Споразум о финансирању  пројекта „Градови будућности у 
БиХ“. За реализацију наведеног пројекта поменуто Министарство је у току 
2020. године обезбиједило 150,000 КМ. 

- Такође, ово Министарство од 2017. године учествује у вишегодишњем 
пројекту под називом RESInfra@DR (Facilitating macro-regional scape and 
linkup to socio-economc actros of Reserch Infrastructure in the Danube Region) 
у оквиру Дунавског прекограничног програма (Danube Transnational 
Programme). Министарство је једина институција из Босне и Херцеговине 
која је учествовала у овом пројекту. Сврха пројекта је да унаприједи 
стратешки оквир за сарадњу у контексту истраживачке инфраструктуре у 
Дунавској регији, да допринесе квалитетнијој ex ante процјени улагања у 
истраживачку инфраструктуру и њеној регионалној употреби, те да 
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подржи повезивање постојеће и планиране истраживачке инфраструктуре 
са привредом и јавном администрацијом. Укупна вриједност пројекта је 
2,154,989.36 €, од чега су планирана средства Министарства 111,591.27 €. 
Наведни пројекат је у потпуности реализован почетком 2020. године. 
 

Током 2020. године РАРС је учешћем у програму „Challenge to Change“, који 
финансира Амбасада Шведске у БиХ, те чланством у EEN кроз програм 
HORIZON 2020, користила средства међународних пројеката за подршку 
развоју иновација. У оквиру пројекта „Challenge to Change“ успостављен је С2С 
фонд за суфинансирање иновативних пословних идеја. Износи средстава за 
које су могли конкурисати пословни субјекти се крећу од 10,000 евра за 
почетнике у пословању до 30,000 евра за зреле пословне субјекте. У 2020. 
години за 29 пословних субјеката из Републике Српске додјељено је 
1,434,151.46 КМ бесповратних средстава. При томе је задржано укупно 523 
радна мјеста, обезбјеђена 103 нова радна мјеста, од чега је 79 у категорији 
млађи од 35 година, а 47 у категорији жене. 
 
У оквиру ЕУНОРС-а и Хоризонт 2020 програма, РАРС је 06. фебруара 2020. 
године расписала Јавни позив за пружање услуга подршке МСП у јачању 
капацитета за управљање иновацијама. Могућност пријаве имала су 
иновативна МСП, која су регистрована на територији Републике Српске. На 
Јавни позив пријавило се 11 пословних субјеката. Сертификовани експерти 
Агенције су током 2020. године пружили услуге подршке у јачању капацитета 
за управљање иновацијама за укупно 5 предузећа која су делегирана РАРС-у у 
оквиру конзорцијума ЕУНОРС-а. Пословни субјекти којима су пружене услуге 
обављају дјелатност у сектору метала, дрвопрераде, грађевинског и других 
сектора и регистрована су на територији Републике Српске. 
 
Министарство привреде и предузетништве учествовало је у пројекту NOVALIS 
(Мрежа локалних структура за креирање додане вриједности), који се 
реализује у оквиру EU4Business пројекта. Основни циљ пројекта је унапређење 
конкурентности извозно орјентисаних предузећа у секторима металске и 
дрвопрерађивачке индсутирје у БиХ, са очекиваним позитивним утицајем на 
додану вриједност и запошљавање висококвалификоване радне снаге. Главне 
активности пројекта односе се на оснивање Индустријске иновативне мреже 
са извозном орјентацијом, успостављање чворишта за развој производа и 
процеса, студенске лабораторије за иновације, Клуба за пословне иновације 
и друго. 

Такође, Министарство је у 2020.години уз подршку пројекта „Иновације и 
дигитализација“, који проводи GIZ, а у сарадњи са осталим релевантним 
институцијама и организацијама започело израду Акционог плана за 
иновације у МСП, који има за циљ успостављање финансијске и техничке 
подршке за МСП у овој области. 

Комора је у сарадњи са партнерима, Подручном привредном комором Бања 
Лука, ИЦБЛ-ом, те са компанијама Сага НФГ д.о.о. Бања Лука и Topinox д.о.о. 
из Прњавора, током 2020. године отпочела реализацију пројекта „Центар за 
дигитализацију, подизање конкурентности и иновације у МСП – DigIT“, који 
има за циљ подићи конкурентност и иновационе капацитете извозно-
орјентисаних МСП у металском сектору. Пројекат који суфинансира ЕУ у 
оквиру пројекта ЕU4Business трајаће 18 мјесеци.  
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Поред овог пројекта, Комора је у оквиру програмске подршке Централно-
европске иницијативе (ЦЕИ), у периоду од јула 2020. до марта 2021. године, 
имплементирала пројекат ShareIT Platform – Платформа за размјену 
релевантног ИТ искуства, информација, знања и обука, тј. понуде и потражње 
производа и услуга. Циљ овог пројекта био је пружање подршке пословним 
субјектима у суочавању с ванредном ситуацијом, изазвану вирусом COVID 19, 
помоћу ИТ алата који је у стању да брзо одговори на потребе МСП-а.  
Активности пројекта односиле су се на обуке о расположивим ИТ алатима, 
развој нове платформе за размјену знања и информација о могућностима 
сарадње и промоција ShareIT платформе. Једна од главних активности 
пројекта била је успостављање платформе за размјену информација, знања и 
искустава, у циљу повезивања понуде и потражње домаћих и иностраних 
партнера, а која ће омогућити привредним друштвима реализацију пословних 
активности и у ванредним условима пословања, као што је COVID. 
Привредна друштва ће путем платформе за повезивање моћи да пронађу 
партнера, добављача, купца, те међусобно да подијеле информације и знања 
путем онлине обука. Ова платформа обједињује постојећи Пословни регистар 
Републике Српске који је базиран на коморском информационом систему и 
бази података pRegis® - Привредни регистар Републике Српске. 
- У 2020. години, у оквиру DeveloPPP програма, Привредна комора РС је 
пружала стручну подршку при изради пројектних  апликација  за  привредна 
друштва. У току је имплементација два пројеката која се односе на увођење 
нових услуга за привреду  од стране ЈЛС:  

• DeveloPPP пројекат са привредним друштвом Сага НФГ д.о.о Бања 
Лука. Унапређење општинских услуга увођењем „Chatboot“ 
апликације. У пројекту учествују: привредно друштво „Сага  НФГ“ д. 
о.о. Бања Лука, Град Бијељина и Општина Лакташи,  ПКРС, Сага д.о.о 
Београд и НАЛЕД, општине Шабац и Сомбор . Пројекат се односи на 
унапређење услуга ЈЛС, увођењем „Chatboot“ апликације. Укупна 
вриједност пројекта 1,977,800 евра. У 2020. години за Бијељину и 
Лакташе вршена је анализа стања ради одабира релевантних услуга, 
оптимизације и унапређења одабраних пословних процеса и 
информација, те унапређења ИТ спремности. Обезбијеђен је хостинг и 
спроведени сигурносни тестови. Такође, рађено је истраживање 
задовољства грађана и утврђивање просјечно утрошеног времена 
запослених на одабраним процесима. У току је израда спецификације 
ChatBot сценарија за одабране процесе. 

• DeveloPPP пројекат са привредним друштвом „Telegroup“ Бања Лука: у 
пројекту учествују: привредно друштво „Telegroup“ Београд и 
„Telegroup“ Бањалука, Комора, општине Брод, Србац и градови 
Приједор и Требиње, НАЛЕД и општине Сомбор, Врбас, Суботица, 
Бачка Топола, Инђија. Пројекат се односи на унапређење управљања 
пољопривредним земљиштем увођењем посебне електронске 
платформе „AgroLIFE“ за управљање пољопривредном производњом. 
Укупна  вриједност пројекта је 2,578,800 евра. Током 2020. године, 
одржани су почетни састанци са пилот општинама (Требиње, Србац, 
Брод и Приједор), састанци са представницима ресорног министарсва, 
инфо дани, семинари за заспослене у ЈЛС у вези кориштења Agrolife 
плаформе. 

Стратешки циљ 2: Подршка стварању повољног пословног окружења за МСП 

Унапређивање оквира за потребе МСП на републичком нивоу 
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Јачање  подршке МСП  

Јачање улоге Савјета за 
развој МСП и 
предузетништва РС 

У 2020.години одржана је сједница Савјета за развој МСП и предузетништва 
Републике Срспке, на којој је представљена нова Стратегија за развој МСП, 
Нацрт Закона о друштвеном предузетништву, Акциони план за иновације и 
план рада Савјета за 2021. годину 

Јачање сарадње између 
институција за подршку 
МСП на републичком и 
локалном нивоу 

Током 2020. године РАРС је већину својих активности проводила у сарадњи са 
локалним развојним агенцијама и одјељењима за привреду и развој градова 
и општина. Програми и пројекти у којима је остварена поменута сарадња су: 
Европска мрежа предузетништва Републике Српске (ЕУНОРС), програм 
„Challenge to Change – C2C“, пројекат „Успостављање и промоција менторинг 
услуге за МСП у земљама западног Балкана, Фаза 2“, пројекат 
DanubeChance2.0 „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање ‘друге 
шансе’ предузетницима у Дунавској регији“, Акцелератор програм, те пројекат 
„Јачање капацитета јединица локалних самоуправа и локалних развојних 
агенција кроз провођење обуке за препознавање, припрему и вођење 
развојних пројеката“. 

Привредна комора РС, кроз непосредну комуникацију и сарадњу са 
сертификованим BFC општинама и градовима, повезује  стручне службе и 
одјељења, те иницира размјену најбољих пракци у раду ЈЛС у Републици 
Српској, кроз подршку у испуњавању захтјева BFC стандарда. Представници 
подручних привредних комора учествују у раду Привредних савјета 
сертификованих ЈЛС. 

Наставак регулаторне реформе и процјене утицаја прописа 

Доношење и реализација 
акционих планова за 
поједностављење 
регулативе за МСП и 
предузетнике   

У току 2020. године упућене су иницијативе за измјене законских и 
подзаконских аката у областима које нису у надлежности Министарства 
привреде и предузетништва, а односе се на рад самосталних предузетника: 
поједностављење поступка извоза поштанских пошиљки, које садрже робу 
мање финансијске вриједности; нормирање могућности обављања послова 
дадиља у форми предузетника; промјене начина провјера испуњености 
услова у вези са лиценцом за обављање рачуноводствене дјелатности, 
иницијатива да самостални предузетници електричну енергију плаћају по 
повољнијим условима, на начин који неће у већој мјери утицати на пословање 
енергетског сектора у Републици Српској; да се самосталним предузетницима 
омогући право на новчану накнаду за вријеме привремене неспособности за 
рад, поједностављивање поступка остваривања права на субвенције за 
самозапошљавање и друге 

Наставак активности 
спровођења процјене 
утицаја прописа 

У 2020. години дато је 91 мишљење на нацрте и приједлоге закона. Завршни 
извјештај о процјени утицаја прописа из области стратешког планирања и 
управљања развојем у Републици Српској усвојен је на 59. сједници Владе 
Републике Српске одржаној 21.02.2020. године. 

Информација о примјени Одлуке о спровођењу процеса процјене утицаја 
прописа у поступку израде прописа и стању у бази портала „Јединствена 
контакт тачка за пословање“ усвојена је на 102. сједници Владе Републике 
Српске одржаној 24.12.2020. године.   

Одржане су обуке обрађивачима прописа путем пружања стручне помоћи о 
поступку примјене кратке ПУП на нацрте/приједлоге закона. 

Промовисан је портал „Јединствена контакт тачка за пословање“ путем 
раличитих канала промоције. 
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Брже спровођење стечајног поступка и пружање друге прилике предузетницима 

Подршка предузећима са 
потешкоћама у пословању 

У оквиру пројекта DanubeChance2.0 “Прихватање неуспјеха да би се олакшало 
пружање ‘друге шансе’ предузетницима у Дунавској регији“, који 
суфинансира Европска унија у оквиру Дунавског транснационалног програма, 
РАРС је током 2020. године провела „Програм подршке предузетницима са 
потешкоћама у пословању“ који је намијењен почетницима у пословању, 
предузетницима са потешкоћама, као и онима који желе да поново покрену 
посао након неуспјеха. Овај прилагођени програм подршке за предузетнике, 
развио је пројектни конзорцијум из 11 земаља централне и источне Европе 
(Мађарска, Њемачка, Аустрија, Румунија, Словачка, Украјина, Молдавија, 
Словенија, Хрватска, Србија и Република Српска/БиХ) у циљу пружања 
подршке предузетницима у превенцији кризе, стварању могућности поновног 
покретања пословне активности, информисању о алтернативним изворима 
финансирања и промоцији предузетништва ”друге шансе”. У програму је 
учествовало укупно 28 учесника/предузетника, а прелазак на онлајн обуке 
због пандемије изазване вирусом корона омогућио је да учесници из разних 
дијелова Републике Српске учествују у овом програму. Кроз ове обуке, 
полазници су имали прилику да уче како поново да започну посао након 
неуспјеха, како да израде пословни модел и план, ураде SWOT анализу, науче 
како да управљају финансијама и како да правилно процијене потребе за 
финансијским средствима, упознају са правном формом пословања и радним 
односима, као и о другим законским нормама које су од значаја за 
предузетнике. Након завршене теоријске обуке, бесплатне савјетодавне 
услуге за 10 предузетника који су учествовали у Програму пружили су JICA 
сертификовани ментори из РАРС-а, како би помогли предузетницима који 
желе покренути посао или почињу изнова да што успјешније реализују свој 
пословни подухват. У оквиру овог програма, РАРС је почетком јуна 2020. 
године организовала и онлајн радионицу „Како подржати поновне почетнике 
у пословању“ намијењену представницима доносиоца одлука, финансијских 
институција и организација које пружају подршку предузећима и 
предузетницима у циљу информисања истих о Регионалном акционом плану 
за провођење предузетништва „друге шансе“ у Републици Српској  и  
Механизму раног упозорења (Early Warning Europe) као примјеру добре 
праксе из земаља Европске уније. У Програму подршке предузетницима са 
потешкоћама у пословању учествовало је преко 45 учесника, првенствено 
почетника у пословању, предузетника са потешкоћама, оних који желе да 
поново покрену посао након неуспјеха, као и доносиоца одлука, финансијских 
институција и организација које пружају подршку предузетницима. Резултати 
који су добијени пилотирањем програма су потврдили да је потреба за 
оваквим програмом велика, те да ће РАРС Програм подршке предузетницима 
са потешкоћама у пословању увести као своју континуирану активност.  

Од септембра 2020. године РАРС је у оквиру пројекта започела и активности 
усмјерене на пружање менторинг услуга предузетницима са потешкоћама у 
пословању у циљу унапређења пословања и поновног покретања пословних 
активности малих предузећа и самосталних предузетника. Почетком октобра 
2020. године објављен је јавни позив за пружање менторинг услуга 
предузетницима са потешкоћама у пословању, на који се пријавило 8 
предузетника, а од којих је 5, у складу са дефинисаним критеријимима, 
одабрано за пружање менторинг услуга. Менторинг услуге обухватају 
орјентационо - индивидуални рад, који је прилагођен потребама 
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предузетника, као и подршку у различитим областима пословања, са циљем 
уклањања одређених препрека за предузетнике, а исте пружају  ментори 
користећи знање, вјештине и компетенције стечено радом на пројекту 
DanubeChance 2.0 и методологију развијену у сарадњи са Јапанском агенцијом 
за међународну сарадњу JICA у периоду од новембра 2020. године до априла 
2021. године. 

Подршку предузећима са потешкоћама у пословању РАРС је обезбиједила и у 
оквиру пројекта „Успостављање и промоција менторинг услуга МСП у 
земљама Западног Балкана – фаза 2, који подржава JICA. У оквиру овог 
пројекта стандардизоване услуге менторинга пружене су у 15 пословних 
субјеката, током које су ментори имали прилику да сагледају пословање 
предузећа, истраже тренутне проблеме и сметње за даље напредовање, 
дефинишу потенцијале за раст и креирају стратегију за даљи развој. За 
ангажовање сертификованих ментора из локалних развојних агенција и 
јединица локалне самоуправе за пружене менторинг услуге у 2020. години, 
РАРС је издвојила средства за 13 сертификованих ментора у бруто износу од 
16,359.84 КМ. Током 2020. године РАРС је провела обуку трећег циклуса за 
нове менторе из градова, општина и локалних развојних агенција Републике 
Српске. Обука је трајала 12 дана и успјешно је завршило 11 ментора из Бање 
Луке, Сребренице, Хан Пијеска, Новог Града, Српца и Лакташа. Од почетка 
пројекта, обучено је укупно 45 ментора који су провели менторинг услугу у 53 
МСП. 

РАРС такође континуирано проводи активности ажурирања листе доступних 
консултаната за предузећа, тако да је током 2020. године у бази консултаната 
регистровано укупно 96 пружалаца услуга, а листа се налази на интернет 
страници РАРС-а и омогућава клијентима да на једноставан начин нађу 
потребну услугу. Услуге које пружају консултанти односе се на: финансијско-
рачуноводствено и пореско савјетовање, маркетиншко планирање и 
истраживање, организацију производње, пословно планирање, правно 
савјетовање, развој производа, управљање и организацију МСП, управљање 
квалитетом, управљање продајом и набавком, финансијски менаџмент, 
информационе технологије, маркетинг, управљање људским ресурсима, 
пословне комуникације, унапређење продаје, односе с јавношћу, стручне 
области из заштите животне средине, тимски рад и управљање промјенама. 

Пружање „друге шансе“ 
поштеним 
предузетницима 

РАРС учествује у пројекту DanubeChance2.0 „Прихватање неуспјеха да би се 
олакшало пружање  ‘друге шансе’ предузетницима у Дунавској регији“, чије је 
провођење почело у јулу 2018. године, а који има за циљ развијање политика 
пружања „друге шансе“ предузетницима, као и развој практичних рјешења за 
побољшање предузетничког учења и културе да би се избјегао „губитак 
предузетничког потенцијала“ и превазишла „стигматизација“ предузетника 
који су банкротирали у Дунавској регији. Укупна вриједност пројекта је 
2,066,893.96 евра и суфинансиран је из фондова Европске уније (ERFD, IPA, 
ENI), у оквиру Дунавског транснационалног програма, од којих РАРС користи 
94,750 евра. У пројекту учествује 17 партнера из 13 земаља Дунавске регије, 
од којих је РАРС једини партнер из БиХ, а Министарство привреде и 
предузетништва Републике Српске придружени стратешки партнер. Водећи 
партнер је IFKA – Агенција за развој Министарства економије Мађарске. 

РАРС је током 2020. године у оквиру пројекта у сарадњи са Министарством 
привреде и предузетништва, а у складу са дефинисаном заједничком 
пројектном методологијом, припремила два документа који ће бити саставни 
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дио Стратегије Дунавске регије за пружање „друге шансе“ предузетницима - 
SWOT анализу пословног окружења за пружање „друге шансе“ 
предузетницима у Републици Српској и Регионални акциони план за пружање 
„друге шансе“ предузетницима у Републици Српској. Регионални акциони 
план укључује четири интервенције које се односе на подизање свијести и 
медијску промоцију предузетништва „друге шансе“, укључивање политика 
„друге шансе“ у стратешке документе, систем раног упозорења и креирање 
програма подршке за предузетнике у кризи и поновне почетнике у пословању. 

У оквиру активности пројекта који се односи на припрему Стратегије Дунавске 
регије, РАРС је 23. априла и 30. октобра 2020. године организовала састанке 
Фокус групе доносиоца одлука, у циљу упознавања представника релевантних 
институција са овим стратешким документом, као и активностима на 
провођењу Регионалног акционог плана за пружање „друге шансе“ 
предузетницима у Републици Српској. Поред наведених састанака 13. априла 
и 23. септембра 2020. године организовани су састанци Политичког и 
Техничког савјетодавног одбора пројекта, на којима су чланови ових одбора 
упознати са Програмом подршке предузетницима са потешкоћама у 
пословању, SWOT анализом пословног окружења за пружање „друге шансе“ 
предузетницима у Републици Српској, Регионалним акционим планом за 
пружање „друге шансе“ предузетницима у Републици Српској, те припремом 
документа Стратегија предузетништва „друге шансе“ у Дунавској регији. 
Активно учешће представника РАРС-а и чланова Транснационалне мреже 
експерата из Републике Српске остварено је на тематској радионици одржаној 
у оквиру пројекта од 3. до 5. марта 2020. године у Клужу, Румунија и тематској 
радионици под називом „Политике и алати подршке предузетништву ‘друге 
шансе’ у Дунавској регији“, која је одржана онлајн 08. октобра 2020. године. У 
оквиру овог пројекта такође је проведен и пилот програм подршке 
предузетницима са потешкоћама у пословању, чији су резултати потврдили да 
је потреба за провођењем оваквих програма велика, те да ће РАРС Програм 
подршке предузетницима са потешкоћама у пословању увести као своју 
континуирану активност. Крајем 2020. године у оквиру пројекта започете су и 
активности на припреми пилот програма за пружање менторинг услуга 
предузетницима са потешкоћама у пословању, који је проведен током 2021. 
године. 

Јачање локалног економског развоја 

Наставак активности 
цертификације повољног 
окружења 

Програм сертификације повољног пословног окружења је јединствен 
регионални програм за унапређење конкурентости локалних самоуправа, који 
се проводи у Републици Србији, Хрватској, Сјеверној Македонији, Црној Гори 
и Босни и Херцеговини. У Републици Српској програм проводи Привредна 
комора РС као акредитационо тијело од 2013.године. Овај програм 
намијењен је градовима и општинама који имају одговорајуће капацитете, 
стратешки су опредијељени да унаприједе привредни амбијент, привуку 
инвестиције и подстакну развој локалне економије. Сертификација  градова и 
општина подразумјева испуњавање веома захтјевних 10 критерија и више од 
70 подкритерија за унапређење квалитета услуга и информација које јединице 
локалне самоуправе пружају привредницима и страним инвеститорима. 
Сертификоване ЈЛС у Републици Српској су: Бањалука, Бијељина, Градишка, 
Приједор, Добој, Лакташи, Брод, Нови Град, Прњавор и Теслић.  У процесу 
сертификације и ресертификације ЈЛС су: Требиње, Зворник и Котор Варош. 

Јачање капацитета 
локалних развојних 

У оквиру програма сертификације, ПКРС редовно сарађује са ЈЛС у погледу 
активног учешћа привреде у локалном економском развоју и унапређењу 
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Агенција и општинских 
одјељења за привреду 
кроз организацију обука за 
припрему и спровођење 
развојних пројеката и 
побољшања услуга за МСП 

услуга које коморе и ЈЛС пружају привреди. Поред програма BFC SEE 
сертификације, Комора сарађује са једницима локалне самоуправе у погледу 
пружања подршке за увођење и сертификацију стандарда квалитета, 
едукацију радне снаге, промоцију и наступ на трећим тржиштима у сарадњи 
са донаторским програмима. Комора, у сарадњи са ЈЛС реализује DeveloPPP 
програм и друге међународне пројекте у сарадњи са EEN, ЕУ, GIZ, USAID-ом и 
другима. 
 
РАРС је током 2020. године, у сарадњи са заинтересованим јединицама 
локалне самоуправе и локалним развојним агенцијама са подручја више 
општина/градова Републике Српске, организовала четири обуке под називом 
„Инструменти за идентификацију и припрему развојних пројеката“. Наведену 
обуку РАРС проводи од 2015. године, а иста има за циљ обуку запослених у 
јединицама локалне самоуправе и локалним развојним агенцијама у 
идентификацији и припреми пројектних приједлога према фондовима 
Европске уније и другим донаторима у Босни и Херцеговини. Прва обука 
организована је у сарадњи са Градском управом Зворник, у септембру 2020. 
године, за полазнике из Зворника, Бијељине, Милића, Осмака и Братунца. 
Обуку су завршила 23 полазника. Друга обука организована је у октобру 2020. 
године у сарадњи са Развојном агенцијом Града Требиња и градском управом 
Требиње за учеснике из Града Требиња и општине Невесиње. Обуку је 
завршило 20 полазника. Трећа обука организована је у сарадњи са Градском 
развојном агенцијом Добој, такође у октобру 2020. године за полазнике из 
Добоја, Брода, Пелагићева и Станара. Обуку је завршило 13 полазника. 
Четврта обука организована је у сарадњи са Градском развојном агенцијом 
Градишка у току децембра 2020. године за представнике градске управе 
Градишка, Градске развојне агенције Градишка и два комунална предузећа. 
Обуку је завршило 15 полазника. Током 2020. године одржане су 4 обуке, кроз 
које је прошло 72 полазника из 10 јединица локалне самоуправе и 31 
институције. Током обука радило се на припреми 14 пројектних приједлога. 

Јачање сарадње између 
Развојне агенције 
Републике Српске и мреже 
за локални економски 
развој кроз припрему и 
спровођење заједничких 
пројеката 

РАРС као координатор мреже за локални економски развој је већину 
активности у оквиру својих пројеката проводила у сарадњи са ЛРА и 
одјељењима за за привреду/развој градова и општина Републике Српске. У 
циљу унапређивања сарадње, утврђивања програма и пројеката који ће се 
заједнички реализовати, те разматрања других питања од значаја за развој 
предузетништва, РАРС је 16. октобра 2020. године, у складу са одредбама 
Закона о развоју МСП („Службени гласник Републике Српске“ број 50/13 и 
84/19), у Добоју организовала годишњи координациони састанак са 
представницима локалних развојних агенција и одјељења за 
привреду/локални економски развој градова и општина Републике Српске. 
Састанку је присуствовао Вјекослав Петричевић, министар привреде и 
предузетништва, представници 9 локалних развојних агенција и 1 
међуопштинске развојне агенције, 7 одјељења за привреду/развој градова и 
општина, те представници РАРС-а. Иначе, током 2020. године РАРС је са 
мрежом за локални економски развој остварила сарадњу у сљедећим 
програмима и пројектима: Европска мрежа предузетништва Републике 
Српске (ЕУНОРС), Програм „Chalenge to Change – C2C“ Фаза 2, Успостављање и 
промоција менторинг услуга за МСП по јапанској методологији, Пројекат 
DanubeChance2.0 “Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање ‘друге 
шансе’ предузетницима у Дунавској регији“, Акцелератор програм, те 
пројекат „Јачање капацитета јединица локалних самоуправа и локалних 
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развојних агенција кроз провођење обуке за препознавање, припрему и 
вођење развојних пројеката“. 

Подршка развоју предузетничке инфраструктуре  

Успостављање и развој пословних зона 

Израда Програма развоја 
пословних зона који ће 
обухватити категоризацију 
зона и ажурираеа базе 
податакао зонама уз 
примјену ГИС апликације 

РАРС је током 2020. године прикупила податке о пословним зонама у 
јединицама локалне самоуправе. Прикупљени подаци су пренесени у базу 
локација, као дио понуђених локација јединица локалних самоуправа. 
Пуштањем у рад реконструисане веб странице РАРС-а корисници имају онлајн 
увид у доступне податке у бази и могу претраживати базу по разним 
параметрима. Путем реконструисане веб странице РАРС-а потенцијални 
инвеститори могу такође претраживати и филтрирати податке о појединачним 
понуђеним локацијама у пословним зонама у Републици Српској, те податке 
о стању инфраструктуре и цијенама. Осим тога, на поменутој веб страници 
могу се наћи и подаци о законима из области регистрације предузећа, таксама 
и порезима, али и подстицајима и повољностима код инвестиционих улагања. 
Сви ови подаци су доступни потенцијалним улагачима на српском и енглеском 
језику. У току процеса припреме Нацрта извјештаја ревизије учинка 
„Успостављање пословних зона у Републици Српској“ РАРС је учествовала у 
прикупљању релевантних података у комуникацији са Главном службом за 
ревизију јавног сектора Републике Српске. У закључку ревизије наведен је сет 
препоручених мјера за унапређење процеса успостављања пословних зона. 

Иницирање и измјена и 
допуна законског оквира 
који се односи на развој 
зона и пренос власништва 
Републике Српске на ЈЛС 
код перспективних зона 

Представници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове 
су чланови радне групе за израду Нацрта закона о пословним зонама, док је 
носилац активности Министарство привреде и предузетништва Републике 
Српске (МПП РС). 

Подршка развоју 
туристичких зона 

Туристичка организација Јахорина, Град Источно Сарајево, Станишић д.о.о. 
Пале и Привредна комора Републике Српске партнери су у пројекту 
EU4Business-„Feel outdoor satisfaction in Green Line Via Dinarica of Sarajevo – 
Romanija Region“, који има циљ развој туристичког потенцијала  Зелене линије 
Viа Dinarica у Босни и Херцеговини/Валоризација  туристичких потенцијала 
побољшањем постојећих и развој нових туристичких производа и 
интернационализација туристичке понуде Зелене линије Viа Dinаricа регије 
Сарајево-Романија. 

Успостављање и јачање предузетничких инкубатора, иновационих и других центара 

Мапирање перспективних 
локација за предузетничке  
инкубаторе и друге центре 
и израда базе података  

РАРС континуирано врши годишње мапирање предузетничке инфраструктуре 
у свим јединицама локалне самоуправе и путем своје веб странице www.rars-
msp.org и Предузетничког портала Републике Српске 
www.preduzetnickiportal.srpske.net пружа преглед основних информација о 
постојећим инкубаторима у Републици Српској. У циљу мапирања 
предузетничке инфраструктуре крајем 2020. године припремљени су 
упитници о расположивим пословним зонама и предузетничким 
инкубаторима, који су прослијеђени јединицама локалне самоуправе 
почетком 2021. године. 

Успостављање и рад нових 
предузетничких 
инкубатора, 
универзитетских 
предузетничких центара и 
технолошких паркова у РС 

Активностима у оквиру Акцелератор програма, којe је РАРС током 2020. 
године провела у Источном Сарајеву, обухваћен је и Студентски 
предузетнички инкубатор Економског факултета Пале, који је отворен за 
подршку свим заинтересованим лицима која развијају пословне идеје. Једна 
пословна идеја Акцелератор програма награђена је коришћењем бесплатног 
простора за рад у Студентском предузетничком инкубатору. РАРС такође 

http://www.rars-msp.org/
http://www.rars-msp.org/
http://www.preduzetnickiportal.srpske.net/
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путем своје веб странице и Предузетничког портала Републике Српске пружа 
основне информације о постојећим инкубаторима у Републици Српској. 

Подстицај развоју занатско-предузетничке дјелатности 

Подршка пословању предузетника 

Обезбјеђење финансијске 
подршке за предузетнике 
(посебно старе занате и 
домаћу радиност) 

У 2020. години обезбијеђена је заначајна финансијска подршка за 
предузетнике за санирање посљедица пандемије, што је наведено у 
пртеходном тексту. 

 

Едукација за предузетнике 
Министарство је организовало on-line семинар за жене предузетнице, у 
сарадњи са Привредном комором Републике Српске и Удружењем „Линк“ из 
Мостара, на тему „Управљање финансијама“, на којем је учествовало 17 жена  
предузетница. 

Комора је током претходне године организовала едукације за предузетнике и 
МСП са циљем јачања овог сектора и прилагођавња новонасталој ситуацији 
пословања, кроз упознавање са употребом ИТ алата за пословну 
комуникацију и унапређење пословних процеса у правцу дигитализације, 
организације посла од куће, чувања података, итд. Едукације су, због 
епидемиолошких услова изазваних вирусом COVID 19, организоване online.  
Теме ових едукација, које је пратило више од 180 привредних субјеката, 
односиле су се на "Кориштење Web алата за online комуникацију - Zoom, Cisco 
Webex i MS Teams"; "Представљање дигиталних рјешења за онлајн пословање 
у МСП"; "Складиштење и чување података у МСП (Cloud системи, Cyber security 
i Big data)", итд. 
 
Током 2020. године Агенција је у циљу едукација предузетника провела 
значајне активности од којих се свакако могу истаћи:  

- Провођење два Акцелератор програма, и то Акцелератор програм у 
Источном Сарајеву у сарадњи са Економским факултетом Пале, Заводом за 
запошљавање Републике Српске, Градском развојном агенцијом Источно 
Сарајево, те општинама које припадају Граду Источно Сарајево, и други 
Акцелератор програм у Бијељини и Угљевику у сарадњи са Агенцијом за 
развој малих и средњих предузећа Града Бијељина, Агенцијом за развој малих 
и средњих предузећа општине Угљевик и општином Угљевик. Од 31 учесника 
у ова два Акцелератор програма, 23 је успјешно завршило програм, тј. 
доставило пословне планове. Новчаним наградама награђено је 14 учесника, 
једна пословна идеја награђена је са коришћењем бесплатног простора за рад 
у Студентском предузетничком инкубатору на Економском факултету Пале, а 
4 учесника су награђена са наградама које се односе на плаћене трошкове 
рачуноводства или маркетинга у периоду од 6 мјесеци, те израдом 
промотивних материјала. Од 23 пословне идеје које су успјешно завршиле 
акцелератор програм, 13 пословних идеја није било регистровано, од чега је 
након завршетка Акцелератор програма регистровано 5 привредних 
субјеката. Акцелератор програм је један од програма подршке иновативним 
почетницима у послу, који проводи РАРС и који траје 2.5 мјесеца и обухвата 
подршку кроз обуке, савјетодавну подршку, коришћење простора за рад у 
оквиру пословних инкубатора, административну и техничку подршку за 
коришћење средстава из различитих програма финансирања, могућности 
представљања пред потенцијалним инвеститорима, те промоцију и 
међународно повезивање.  
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- Провођење „Програма подршке предузетницима са потешкоћама у 
пословању“, који је намијењен почетницима у пословању, предузетницима са 
потешкоћама, као и онима који желе да поново покрену посао након 
неуспјеха. Овај прилагођени програм едукације за предузетнике развио је 
конзорцијум пројекта DanubeChance2.0 из 11 земаља централне и источне 
Европе (Мађарска, Њемачка, Аустрија, Румунија, Словачка, Украјина, 
Молдавија, Словенија, Хрватска, Србија и Република Српска/БиХ), у циљу 
пружања подршке предузетницима у превенцији кризе, стварању могућности 
поновног покретања пословне активности, информисању о алтернативним 
изворима финансирања и промоцији предузетништва ”друге шансе”. У 
програму је учествовало укупно 28 учесника/предузетника, а прелазак на 
онлајн обуке због пандемије изазване вирусом корона омогућио је да 
учесници из разних дијелова Републике Српске учествују у овом програму. 
Кроз ове обуке полазници су имали прилику да уче како поново да започну 
посао након неуспјеха, како да израде пословни модел и план, ураде SWOT 
анализу, науче како да управљају финансијама и како да правилно процијене 
потребе за финансијским средствима, упознају се са правном формом 
пословања и радним односима, као и о другим законским нормама које су од 
значаја за предузетнике. 

- Одржавање онлајн радионице „Teстирaњe пoслoвнe идeje предузeтникa - 
израда пословног плана“ за младе до 35 година који имају пословне идеје и 
желе их претворити у исплатив посао. Учествовало је 8 младих предузетника 
из Бања Луке, Требиња, Добоја, Лакташа, Бијељине и Челинца. Циљ 
радионице био је да подстакне развој омладинског предузетништва, а 
учесници радионице су имали прилику да се боље информишу о процесу 
пословног планирања, структури и садржају пословног плана и пружена им је 
подршка да реализују своје идеје и успјешно савладају почетне изазове у 
пословању. Полазници су се упознали са различитим перспективама 
омладинског предузетништва и развојем друштвених иновација, како би 
открили и искористили прилике за реализацију пословних идеја. Такође, у 
току радионице учесници су имали прилику да чују и искуства младих 
успјешних предузетника, са циљем да се подстакне развој предузетништва на 
територији Републике Српске. 

- Одржавање онлајн радионице о теми „Комерцијализација интелектуалне 
својине у ИТ сектору“ за привредне субјекте из сектора информационих 
технологија. Циљ радионице био је да се учесници упознају са могућностима 
располагања интелектуалном својином у циљу њене комерцијализације. На 
радионици је учествовало 7 привредних субјеката којима су детаљније 
објашњени расположиви механизми унутар EEN-а, који им могу помоћи да 
пронађу пословне партнере у иностранству, омогуће учешће у пројектима у 
оквиру EEN-а, олакшају приступ финансијама, трансферу технологијa, заштити 
интелектуалне својине и другим аспектима заштите интелектуалног 
власништва. 

- Провођење обуке у области контролинга на подручју Републике Српске. Циљ 
обуке био је да полазници стекну основна знања из области контролинга и 
овладају алатима и техникама које ће практично примјенити у предузећу. 
Контролинг је њемачкa методологија управљања предузећем којом се 
прикупљају информације неопходне руководиоцима за доношење 
квалитетних одлука (израда буџета, стратешко планирање, обрачун трошкова 
и учинака, интерно информисање и извјештавање, планирање инвестирања и 
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дезинвестирања, анализирање пословања предузећа, увођења електронске 
обраде података, посебна истраживања и сл.). На обукама су учествовали 
полазници из 9 пословних субјеката. Сви полазници који су током 
петомјесечне обуке испунили услове дефинисане Јавним позивом добили су 
сертификате о завршеној обуци. РАРС је користила инструменте развијене од 
стране ЕЕН-а за праћење утицаја контролинга на перформансе предузећа 
(пословни приходи, трошкови, број запослених,иновативност, и др.) 
У сарадњи РАРС-а и Развојног програма Уједињених нација у БиХ, а у оквиру 
програма "Подршка припреме за имплементацију циљева одрживог развоја у 
БиХ", организована је радионица "Развој капацитета за интеграцију циљева 
одрживог развоја у пословне стратегије". Током радионице промовисани су 
алати који прате предузећа у њиховом свеобухватном пословном путу и 
помажу напретку, а крајњи циљ је да компаније унаприједе своје пословне 
моделе и повећају добит. Током радионице учесницима је представљен и 
јавни позив за додјелу Награде за бизнис лидере одрживог развоја у БиХ 2020, 
којим се промовишу активности приватног сектора у области одрживог 
развоја у БиХ. На радионици је учествовало 14 учесника из 13 пословних 
субјеката. 

Стратешки циљ 3: Стимулисање развоја и промоције предузетништва и предузетничких вјештина 

Подршка развоју предузетништва 

Покретање нових МСП 

Подршка и стимулисање 
отварања нових МСП 

Завод за запошљавање је са 31.12.2020. године реализовао 10,497,476.04 КМ 
за запошљавање 2,033 лица, од чега је за покретање нових 442 дјелатности 
(самозапошљавање) реализовано 2,697,000 КМ. 
 
Кроз провођење Акцелератор програма који су реализовани у Источном 
Сарајеву и у Бијељини и Угљевику, РАРС је у значајној мјери допринијела 
развоју предузетништва кроз пружање савјетодавне, менторске и новчане 
подршке учесницима и самим тим стимулисала отварање нових МСП у 
Републици Српској. Подршку развоју предузетништва РАРС је током 2020. 
године пружила и кроз нови програм „Програм подршке предузетницима са 
потешкоћама у пословању“ који је намијењен почетницима у пословању, 
предузетницима са потешкоћама, као и онима који желе да поново покрену 
посао након неуспјеха а који је проведен у оквиру пројекта DanubeChance2.0 
“Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање ‘друге шансе’ 
предузетницима у Дунавској регији, који суфинансира Европска унија у оквиру 
Дунавског транснационалног програма. Подршку и стимулисање отварања 
нових МСП РАРС обезбјеђује и путем Предузетничког портала Републике 
Српске, који је намијењен онима који желе покренути сопствени посао, као и 
постојећим предузећима и предузетницима у Републици Српској који желе 
развијати и унапређивати свој бизнис. Путем портала заинтересовани 
појединци могу пронаћи све релевантне информације о пословању 
привредних субјеката у Републици Српској. 

Такмичење за најбољу 
пословну идеју 

Једна од активности у оквиру Акцелератор програма, који су реализовани у 
Источном Сарајеву и Бијељини и Угљевику, била је избор најбољих пословних 
идеја које су кандидати презентовали пред члановима комисије, релевантним 
институцијама и партнерима, примјењујући знања која су стекли током обуке. 
Од 31 пријављеног учесника њих 23 је успјешно завршило програм, а 
новчаном наградом је награђено 14 учесника.  

Обезбјеђење информација за МСП 
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Успостављање 
Предузетничког портала 

Током 2020. године РАРС је, у оквиру својих надлежности, радила на вођењу 
и одржавању Предузетничког портала Републике Српске. Овај портал 
намијењен је онима који желе покренути сопствени посао, али и постојећим 
предузећима и предузетницима у Републици Српској који желе развијати и 
унапређивати свој бизнис. Замишљен је као својеврстан сервис, који на брз и 
једноставан начин обједињује основне информације које прате пословање. 
Током 2020. године забиљежено је 1,7 милион посјета и више од 118,000 
посјетилаца. 

Катастар непокретности 

Стављање у функцију 
катастра непокретности 

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (у даљем тексту: 
Управа) испунила је највећи дио циљева Пројекта за регистрацију 
непокретности (РЕРП) и у потпуности утрошила првобитно додељена 
кредитна средства. Стога је фокус активности у 2020. години био на завршетку 
процеса ефективности за Додатно финансирање (ДФ) РЕРП-а и припреми за 
активности које су планиране у оквиру новог зајма. Свјетска банка (СБ) 
одобрила је Зајам за додатно финансирање РЕРП-а (ДФ) дана 5. марта 2020. 
године, а Споразум о зајму потписали су 2. јула 2020. године министар 
финансија и трезора Босне и Херцеговине (БиХ) и директор Свјетске банке за 
Босну и Херцеговину и Црну Гору. Република Српска је потписала Споразум о 
пројекту и субсидијарни уговор. Предсједништво БиХ донијело је 19. 
новембра 2020. године одлуку о ратификацији Споразума о зајму. Одлука је 
објављена у Службеном гласнику БиХ 15. децембра 2020. године, чиме је 
Уговор о зајму ступио на снагу истог дана. Он је у складу са роком за 
ефективност АФ, тј. 29. децембром 2020. године, и датумом затварања РЕРП-
а 31. децембром 2020. године. Правовремени завршетак цјелокупне 
процедуре омогућио је да Јединица за имплементацију пројекта (ПИУ) остане 
активна, што је обезбиједило предуслове да Управа настави са припремом 
великог броја активности у оквиру ДФ-а. 

Услед континуираног избијања и ширења пандемије COVID-19, тим СБ 
спровео је виртуелни преглед РЕРП-а и припреме АФ између 5. и 16. октобра 
2020. године, са низом видеоконференција. Узајамни закључак је био да је 
план за имплементацију АФ амбициозан, посебно имајући у виду 
неизвјесности у вези са развојем пандемије COVID-19 и њеним утицајем на 
пројекат.  

Развојни циљ пројекта РЕРП био је да подржи развој одрживог система 
регистрације некретнина са јединственом евиденцијом о непокретностима и 
правима на њима - катастром непокретности у урбаним срединама. Одржив 
систем регистрације некретнина ће бити финансијски и институционално 
способан да опстане, олакшаће инвестиције и добро управљање, и 
обезбиједиће базу података за земљишну администрацију и за развој 
националне инфраструктуре геопросторних података. Пројекат има три 
компоненте: Компонента A – Развој података за регистрацију некретнина, 
Компонента Б - Развој инфраструктуре за регистрацију некретнина, 
Компонента Ц – Развој политика и институционални развој, и управљање 
пројектом. 

Управа је наставила са активностима у оквиру РЕРП-а у складу са договореним 
плановима, у потпуности поштујући све смјернице и препоруке Владе 
Републике Српске, са главним циљем да се обезбиједи физичко 
дистанцирање, а посебно да се избјегавају јавни скупови, како би се спријечио 
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и смањио ризик од преноса вируса. Имајући у виду новонасталу ситуацију 
изазвану новим вирусом, комисије за излагање података катастра 
непокретности (КН) су биле у обавези да своје активности прилагоде тренутној 
ситуацији, са посебном пажњом на мјере безбједности у интеракцији са 
странкама. Активности у 2020. години могу се подијелити у двије 
комплементарне цјелине, припрему за имплементацију ДФ и редовне РЕРП 
активности. Припрема за имплементацију ДФ-а обухватала је израду, ревизију 
и одобрење од стране тима СБ сљедећих докумената: 1. Техничке 
спецификације за извођење катастарских премјера за 18 катастарских 
општина, 2. Техничке спецификације за надоградњу и увођење система за 
управљање документима; припрема тендерске документације је у току, 3. 
Пројектни задатак за другу фазу надоградње еКатастар РС, 4. Техничке 
спецификације за миграцију података из старих система у еКатастар РС, 5. 
Техничке спецификације за надоградњу Геопортал-Фаза 2 надоградње, 6. 
Техничке спецификације за векторизацију катастарских планова за два 
тендера планирана кроз ДФ (167 катастарских општина које покривају 8% 
територије РС), 7. Нови пројектни задаци за особље ПИУ-а, 8. Пројектни 
задатак за консултанта за дигиталну архиву, 9. Израђене су техничке 
спецификације за другу фазу катастра водова и у току је коначно 
усаглашавање са тимом СБ. 

Спровођењем редовних активности РЕРП-а остварено је сљедеће: 1. 
Оснивање катастра непокретности (КН) завршено је за укупно 352 катастарске 
општине (К.о.) на подручју 42 општине (РЕРП средства, 180 К.о. - 26 општина), 
2. Континуирани напори на исправљању техничких грешака и рјешавању 
жалби довели су до укупног броја од 288 службено објављених К.о. са 
успостављеним КН, 3. Правилник о катастарском премјеру Републике Српске 
усвојен је од стране Владе Републике Српске, 4. Завршетак векторизације 84 
К.о. (3,6% територије Републике Српске) од стране спољних извођача, 5. Развој 
катастарског софтвера е-катастар РС (надоградња katastar.ba) напредују у 
складу са планом и софтвер је испоручен Управи (финансирање из средстава 
Управе); у току је усаглашавање коментара и миграција података, 6. Нови 
Документ Менаџмент Систем (ДМС) је завршен; у току је инсталација 
(финансирање из средстава Управе), 7. Развој новог Геопортала Републике 
Српске се одвија према плану (финансирање из средстава Управе), 8. Софтвер 
за дигитални архив је оперативан у 19 подручних јединица, 9. 
Имплементација веб апликације (е-сервиса) за праћење статуса предмета у 35 
подручних јединица, 10. Куповина пословних простора за подручне јединице 
Котор Варош и Оштра Лука, 11. Завршен је рад на ГННС мјерењима 
(прогушћење) на више од 2500 геодетских тачака (тригонометријских и 
полигоналних) са познатим координатама у градовима како би се утврдио 
оптималан модел за хоризонталну трансформацију и у току је прорачун 
параметара хоризонталне трансформације, 12. Након завршетка теренских 
радова на детаљном гравиметријском премјеру (средства Норвешке и 
ЦИЛАП) обрада података и изравнање резултата мјерења су у току, 13. 
Континуирана сарадња са Министарством унутрашњих послова Републике 
Српске  у складу са потписаним Споразумом о електронској размјени података 
у вези регистра грађана, централног адресног регистра и катастарских 
података, 14. Активности на успостављању и одржавању система адресног 
регистра обухватиле су све општине у Републике Српске. Двадесет седам 
општина је завршило рад на успостављању система адресног регистра, 15. 
Теренски попис непокретности за потребе пилот пројекта масовне процјене 
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вриједности непокретности, 16. 3Д визуелизација података прикупљених 
током теренског пописа, података катастарских евиденција и фискалног 
регистра, 17. Континуирана имплементација система регистра цијена (РЦН) у 
свим организационим јединицама Управе. 

Постоје још два активна пројекта (ЦИЛАП и Норвешки донаторски пројекат) са 
комплементарним утицајем на развој земљишне администрације у 
Републици Српској. Иако имплементација РЕРП-а не зависи од њих, успјешна 
реализација ових пројеката ће допринијети постизању циљева РЕРП-а. 
Пројекат „Изградња капацитета за унапређење земљишне администрације и 
процедура у Босни и Херцеговини“ - ЦИЛАП, финансиран од стране Шведске, 
преко Шведске амбасаде/SIDA (Шведска агенција за међународни развој и 
сарадњу) покренут је са циљем да подржи РЕРП. ЦИЛАП је партнерски 
пројекат између Управе, ФГУ и Lantmäteriet-а. Док се РЕРП фокусира на 
техничке аспекте, ЦИЛАП је више оријентисан на институционалне дијелове, 
попут јачања капацитета, преноса знања, едукација и како дугорочно 
обезбиједити приступ добро обученим људским ресурсима. Пројекат је почео 
у фебруару 2013. године и његове прве двије фазе су трајале до 31. децембра 
2019. године. Излазна фаза ЦИЛАП пројекта је почела 1. јануара 2020. године 
и трајаће до 31. децембра 2021. године. Пројектни документ је припремљен у 
блиској сарадњи Управе, ФГУ и ЦИЛАП пројекта, са циљем да се успостави 
ефикасан, безбједан и поуздан систем земљишне администрације у БиХ.  

Излазна фаза ЦИЛАП пројекта (2020-2021) ће обезбиједити одрживост 
постигнутих резултата стварањем предуслова за преузимање свих остварених 
достигнућа од стране Управе. Излазна фаза пројекта има сљедеће четири 
компоненте: 

1. Подршка сталном организационом јачању, институционализацији и 
интензивираној сарадњи са заинтересованим странама, како би програм био 
одржив након 2021. године, 

2. Подршка континуираној успостави, интероперабилности и одрживости 
Адресног регистра, 

3. Подршка одржавању Регистра цијена непокретности и јачању 
институционалне сарадње са пореским управама, 

4. Подршка унапређењу геодетске инфраструктуре у складу са ЕУ нормама и 
стандардима. 

Надаље, Пројекат „Јавне услуге за тржиште некретнина и европске 
интеграције“, норвешке владе преко Statens Kartverk-а (норвешка управа за 
картирање), који је подржавао администрацију земљишта у БиХ са циљем да 
се побољшају капацитети Управе и ФГУ за припрему, чување и дистрибуцију 
географских информација, као и унапређење приступа географским 
информацијама, успјешно је завршен у децембру 2017. године.  

Подршка се наставља кроз донаторски пројекат потписан 18. априла 2018. 
године у Ослу. Пројекат је почео у априлу 2018. године, са планираним 
завршетком до краја октобра 2020. године. Недавно је Норвешка донијела 
одлуку да овај споразум продужи за годину дана, до 31. октобра 2021. године, 
уз додатна средства. Општи циљ пројекта је успостављање ИТ система 
дигиталног архива развијеног у оквиру управо завршеног пројекта у 
подручним јединицама Управе, као и унапређење мреже перманентних ГНСС 
станица РС (СРПОС), кроз повећање броја референтних станица и друга 
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побољшања система. Очекивани резултати пројекта су: 1. Дигитални архивски 
системи су у потпуности имплементирани на планираним локацијама у оба 
ентитета; 2. Напредак и побољшање ентитетских мрежа перманентних ГНСС 
станица. Такође, Statens Kartverk подржава регионални пројекат са циљем 
иницирања и подршке сарадњи у области геодетских мјерења, те одређивању 
геоида високе тачности за регион западног Балкана. 

На крају, а имајући у виду да је Управа једина институција одговорна за израду 
КН, сва искуства која су прикупљена у оквиру Управе уграђена су у Законске и 
подзаконске акте. Закони који су усвојени на Народној скупштини Републике 
Српске у 2020. години су: Закон о узурпацијама и добровољачким 
компетенцијама („Службени гласник Републике Српске“, број 8/20), Уредба са 
Законском снагом о измјенама и допунама Закона о посебном поступку 
експропријације ради изградње Aуто-пута Kоридор Vc кроз Републику Српску 
и изградње дионице Ауто-пута „9. јануар“ Бања Лука – Добој („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 61/18 и 42/20), Уредба са Законском снагом о 
допунама Закону о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-
пута и гасовода дионице Вукосавље–Брчко и Брчко–Рача („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 18/20 и 42/20) и Закон о посебном поступку 
експропријације ради изградње Аеродрома у Требињу ("Службени гласник 
Републике Српске", број 99/20). 

Подршка развоју преудзетништва жена 

Усвајање и реализација 
Стратегије развоја 
предузетништва жена у РС 
до 2023. године 

Министарство привреде и предузетништва је у складу са Стратегијом 
реализовало активности за подршку предузетништву жена.   
Представници Привредне коморе РС и чланице Савјета за женско 
предузетништво РС активно су учествовали у процесу припеме Стратегије 
развоја предузетништва жена, а кроз свој рад и активно дјеловање 
реализовали су активности на имплементацији акционог плана ове Стратегије. 

Обезбјеђење 
бесповратних средства за 
подршку предузетништву 
жена из разних извора 

На основу потписаног Споразума између Министарства и Гендер центра 
Републике Српске проведен је Програм мјера ради постизања 
равноправности полова у области привреде: „Подршка самозапосленим 
предузетницама у Републици Српској за санирање посљедица пандемије“, 
гдје су из донаторских средстава UN Women обезбијеђена средства у износу 
од 20,000 КМ за 40 самозапослених предузетница у висини од по 500 КМ. 
 
У оквиру два Акцелератор програма који је РАРС провела током 2020. године 
у Источном Сарајеву и Бијељини/Угљевику новчану награду освојило је 5 
предузетница, од којих је једна освојила прво мјесто, односно новчану 
награду за најбољу пословну идеју. Новчана награда је исплаћена из 
заједничког фонда за додјелу награда за најбоље пословне идеје у оквиру 
Акцелератор програма. Укупан износ новчаних награда исплаћен 
предузетницама износио је 16,000 КМ.  
Током 2020. године РАРС је учешћем у програму „Challenge to Change“, који 
финансира Амбасада Шведске у БиХ, обезбиједила бесповратна средства и за 
подршку предузетништва жена, те су из С2С фонда намијењеном 
суфинансирању иновативних пословних идеја од 29 пословних субјеката из 
Републике Српске додијељена средства и за 4 предузетнице и 3 предузећа у 
којима је жена директор. Укупан износ додијељених средстава износи 
325,450.11 КМ. 

Обезбјеђење едукације и 
обуке за предузетнице 
 

Једна од активности Привредне коморе РС јесте стручно образовање у циљу 
стицања нових предузетничких знања и вјештина, те подизања капацитета 
предузетница у функцији повећања конкурентности на националном и 
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регионалним тржиштима. Комора је члан Секторске групе за женско 
предозетништво у оквиру EEN програма. У оквиру рада ове секторске групе 
успостављена је „WE GATE“ – онлајн платформа за повезивање предузетница, 
размјену искустава и знања. Током 2020. године у оквиру платформе одржани 
су вебинари у вези са израдом маректинг плана, стратешким менаџментом, 
унапређењем продаје и другим темама.  
Комора сваке године усваја Акциони план, којим се јасно дефинишу 
активности Савјета за женско предузетништво ПКРС, те врши упознавање 
предузетница са редовним програмом едукацијa Привредне коморе РС за 
наредну годину, те позива предузетнице на све семинаре у организацији 
Коморе. 

- У 2020. години, одржана су три семинара (webinar) за жене 
предузетнице:  

• Webinar под називом „У потрази за рјешењима за бх. предузетнице у 
времену кризе“, организован 15.05.2020. године у сарадњи са 
UNWOMEN.  

• Webinar под називом „Пословање и друштвене мреже“, организован 
је 08.10.2020. године, у сарадњи са Развојном агенцијом ЕДА. 
Предавач на овој едукацији је била Ивана Радић. 

• Webinar под називом „Управљање финансијама“, организован је у 
сарадњи са Министарством привреде и предузетништва РС, 
Удружењем за предузетништво и посао „ЛИНК“ из Мостара, 
Агенцијом за економcки развој „Преда“ из Приједора. Дводневни 
семинар је организован 21. и 22.12.2020. године, а предавач је била 
Жељка Пилиповић Вулета 

- У оквиру пројекта  „ShareIT Platform – Платформа за размјену 
релевантног ИТ искуства, информација, знања и обука, тј. понуде и 
потражње производа и услуга“, који je имплементирала Привредна 
комора РС, а у оквиру програмске подршке Централно-европске 
иницијативе (ЦЕИ) реализована су три webinara. Webinari су подржани 
и од стране Европске мреже предузетништва (EEN). Позиви су послани 
и на базу података женског предузетништва у Републици Српској, те је 
едукације пратио и велики број предузетница из Републике Српске. 
Организоване су едукације на сљедеће теме: 

• "Кориштење Веб алата за онлине комуникацију - Zoom, Cisco Webex i 
MS Teams", 29-30.10.2020. године - предавачи на едукацији били су 
Грегор Тадић и Милан Зец из ЛАНАКО Едукационог Центра; 

• "Представљање дигиталних рјешења за онлајн пословање у МСП", 
05.11.2020. године - предавачи на едукацији били су Михајло 
Максимовић, Драго Савић и Предраг Пајић из привредног друштва 
Maxcode д.о.о. Бијељина и Драган Галић из привредног друштва 
Satwork д.о.о. Бања Лука; 

• "Складиштење и чување података у МСП (Cloud sistemi, Cyber security i 
Big data)" 11.11.2020. године - предавачи на едукацији били су Дарко 
Маринковић, Дејан Јарић и Бошко Кецман из ЛАНАKО Едукационог 
Центра. 

Кроз провођење Акцелератор програма који су реализовани у Источном 
Сарајеву и у Бијељини и Угљевику, РАРС је током 2020. године дала значајан 
допринос и развоју предузетништва жена кроз бесплатну обуку, током које су 
учесници имали прилику да стекну знање потребно за пословни успјех, као и 
бесплатну савјетодавну подршку ментора. Од укупно 13 пријављених 
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учесника у Источном Сарајеву било је 6 предузетница, док је у Бијељини и 
Угљевику од укупно 18 пријављених било 8 предузетница, а једна од њих је 
освојила прво мјесто, односно новчану награду за најбољу пословну идеју. 
Новчана награда је исплаћена из заједничког фонда за додјелу награда за 
најбоље пословне идеје у оквиру акцелератор програма. 
Такође у „Програму подршке предузетницима са потешкоћама у пословању“ 
који је РАРС провела током 2020. године у оквиру пројекта DanubeChance2.0 
“Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање ‘друге шансе’ 
предузетницима у Дунавској регији“ учествовало је 13 предузетница којима је 
пружена подршка у виду обука и менторинга. 

Подршка промоцији 
предузетница 
 

Организована је online конференција „Жене и мушкарци у сектору 
грађевинарства у Дунавској регији“, на којој је учетвовало преко 50 учесника 
из седам земаља (Италија, Србија, БиХ, Хрватска, Словачка, Грчка и Мађарска). 
Комора је учествовала на конференцији „Изазови жена у подузетништву за 
вријеме кризе“ Међународне мреже пословних жена“, у панелу „Економски 
и политички контекст подузетништва у вријеме кризе – регионална искуства“. 
Привредна комора Републике Српске је, као и сваке године, радила на 
организацији манифестације „Избор најуспјешнијих у привреди Републике 
Српске“. У  оквиру  манифестације, једна од категорија за коју се додјељује 
признање односи се на допринос развоју женског предузетништва. На жалост, 
ова активност није реализована због пандемије корона вируса. Привредна 
комора Републике Српске је радила и на организацији „Четврте конференције 
предузетништва жена у Републици Српској”, с циљем промовисања женског 
предузетништва и охрабривања постојећих и будућих предузетница за нове 
предузетничке пројекте. На жалост, ни ова активност није реализована због 
пандемије корона вируса. 

Јачање улоге Савјета за 
женско предузетништво 
Републике Српске 

Савјети за женско предузетништво су формирани при Привредној комори 
Републике Српске и подручним коморама у Републици Српској. Савјети у 
коморском систему су основани са циљем унапређивања заступљености и 
статуса жена у области предузетништва, предлагања  законских  рјешења  и  
мјера,  учешће  у  пројектима, предлагања  стручног образовања, промоције 
женског предузетништва, учешће на конференцијама, сајмовима, 
умрежавања предузетница и примјене принципа равноправности полова. 
У току 2020. године одржана је редовна сједница Савјета за женско 
предузетништво ПКРС, на којој је усвојен Акциони план рада Савјета за женско 
предузетништво у Коморском систему РС и представљен Извјештај рада за 
2019. годину. 
С обзиром на чланство Привредне коморе у Секторској групи за женско 
предузетништво EEN унапријеђени су и капацитети Савјета за женско 
предузетништво ПКРС. 
Једна од редовних активности Коморе је и Припрема приједлога пројеката за 
жене предузетнице. 

Стимулисање развоја социјалног предузетништва 

Израдити  свеобухватну 
анализу потреба и 
могућности развоја 
социјалног 
предузетништва у 
Републици Српској 

Министарство привреде и предузетништва је у 2020. години, заједно са 
осталим ресорно надлежним министарствима, организацијама и друштвеним 
предузећима, припремило Нацрт Закона о друштвеном предузетништву. 
Одржане су радионице и двије јавне презентације нацрта у Источном Сарајеву 
и Бањој Луци, на којима је учествовало преко 100 представника 
министарстава, пословне заједнице, удружења и организација и других 
учесника.  



 

 

40 

 

Промоција социјалних 
предузећа 

Министарство привреде и предузетништва је кроз своје активности припреме 
закона радило на промоцији друштвеног предузетништва. 
У оквиру Предузетничког портала Републике Српске, који води и ажурира 
РАРС, посебан одјељак посвећен је социјалном предузетништву: 
http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/socijalno-preduzetnistvo. У оквиру 
истог представљена је постојећа законска регулатива у овој области, као и 
преглед институција и програма подршке овом виду предузетништва у 
Републици Српској. 

Подршка промоцији предузетништва 

Подршка МСП за учешће 
на сајмовима и другим 
манифестацијама 

С обзиром на то да је пословање у 2020. години било значајно измијењено 
усљед пандемије, и промотивне активности су биле фокусиране на онлајн 
начин представљања привреде у региону и шире. Сходно наведеном, 
Привредна комора Републике Српске је кроз различите активности 
промовисала домаћу привреду у иностранству, а неке од најзначајнихих 
активности су:  
- Учешће у смислу организације или саорганизације на 23 промотивна 
догађаја у оквриу EEN мреже, са више од 100 учесника 
- Учешће у организацији 6 билатералних сусрета и 2 онлајн сајма у сарадњи са 
Централно-европском трговинском и логистичком зоном сарадње (Central-
European Trade and Logistics Cooperation Zone / CECZ). ПКРС је партнер CECZ за 
Републику Српску и БиХ за успостављање сарадње између домаћих и 
привредника из НР Кине. Кроз ове промотивне активности више од 40 
привредних субјеката је имало прилику представити се потенцијалним 
партнерима из Кине.   

Провођење кампања и 
брендирање домаћих 
производа 

Из средстава Аграрног буџета креирана је посебна мјера за подршку 
стандардизацији и брендирању производа. Издвојена су укупна средства у 
износу од 22,525.00 КМ за 9 предузећа из области пољопривреде и 
прехрамбене индустрије. 
С обзиром на пандемију, промотивне активности у оквиру кампање „Наше је 
боље“ су углавном реализоване онлајн.  Са циљем подизања свијести о 
значају куповине домаћих производа реализована је јавна кампања „Наше је 
боље“ путем билборда и свијетлећих реклама у цијелој РС и у дигиталном 
формату.  
На Међународном сајму домаћих производа у Рудом, одржаном у марту 2020. 
године, промовисали смо домаће производе у оквиру пројекта „Наше је 
боље“. Такође, отворен је налог на инстаграму „Наше је боље“, на којем су 
предстaвљена 53 привредна друштва, а који има преко 500 пратилаца. 

Подршка интернационализацији МСП - кластеризација 

Идентификација 
потенцијалних  
кластерских  иницијатива и 
подршка њиховом 
настајању и 
функционисању 

Формирано је 7 пољопривредних кластера (Крајина, Градишка-Лакташи-
Србац, Уна-Сана, Пољокласт, Семберија-Мајевица-Бирач, Стара Херцеговина, 
Сарајево-Романија-Подриње). За формирање и рад кластера, реализацију 
акционих планова, организовање манифестација и скупова укупно је 
издвојено 120,000.00 КМ. Постигнути резултати огледају се у томе да су у 
кластерима укључене 74 чланице из реда привредних субјеката који 
обухватају 5,572 сеоска домаћинства, која су организована кроз 16 задруга, 30 
удружења и 12 пољопривредних предузећа. 
 
Током 2020. године РАРС је  извршила анализу стања и припремила базу 
података о постојећим кластерима у Републици Српској. Припремљен је 
документ „Анализа стања кластера и кластерских иницијатива у Републици 
Српској“, који између осталог садржи податке о секторима, броју предузећа у 

http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/socijalno-preduzetnistvo
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кластерима, броју запослених, планове за наредни период, те изазове са 
којима се кластери суочавају у пословању. Такође су покренуте иницијативе 
за успостављање нових кластера и започета комуникација са представницима 
постојећих кластера. Одржани су састанци са представницима Градске 
развојне агенције Бањалука и Агенцијом за економски развој Града Приједора 
– ПРЕДА-ПД на тему постојећих кластера и кластерских иницијатива, те 
састанци са представницима кластера из Бањалуке – Кластер аутосервиса, 
Дрво кластер и Кластер креативне индустрије. 

Обезбјеђење средстава за 
директну подршку 
повећању извоза 
предузећа на нова 
тржишта, те развоју 
производа и услуга кроз 
нове транснационалне 
кластере 

Комора је у сарадњи са партнерима, Подручном привредном комором Бања 
Лука, ИЦБЛ-ом, те са компанијама Сага НФГ д.о.о. Бања Лука и Топиноx д.о.о. 
из Прњавора, током 2020. године отпочела реализацију пројекта „Центар за 
дигитализацију, подизање конкурентности и иновације у МСП – ДигИТ“, који 
има за циљ подићи конкурентност и иновационе капацитете извозно-
оријентисаних малих и средњих предузећа (МСП) у металском сектору. 
Пројекат који суфинансира Европска унија у оквиру EU4Business-a трајаће 18 
мјесеци.  
У претходном периоду, уз додатну подршку овог пројекта, али и у сарадњи са 
осталим значајним актерима из ове области, основан је Центар за дигиталну 
транформацију Привредне коморе Републике Српске, кроз који ће се, уз 
подршку пројекта DigIT SME, обучити десет ИТ консултаната за израду 
дигиталних мапа и дигиталних стратегија у циљаним привредним субјектима. 
Реализација пројектих активности, као што су инфо дани, wебинари, ИТ 
конференција и остало, усмјерене су на повећање свијести компанија о 
значају и неопходности дигиталне трансформације, као и њиховог знања о 
процесима које доноси дигитализација, која предузећима омогућава 
пословну оптимизацију, смањење трошкова и повећање продуктивности. 
Јачањем конкурентности, компаније ће повећати продају и пласман својих 
производа на домаћем и иностраном тржишту, те ће на тај начин обезбједити 
и нова радна мјеста. 
Привредна комора Републике Српске ће кроз Центар за дигиталну 
трансформацију развити одрживу стандардизовану подршку за МСП у 
процесу дигиталне трансформације, те пружити подршку предузећима у овим 
процесима. 

Подршка развоју предузетничких вјештина 

Успостављање Анализе 
потреба за обуком (енгл. 
Training Need Analysis – 
TNA) 

Завод за образовање одраслих континуирано врши анализу потреба кроз 
процес доношења годишњег Плана образовања одраслих. 
Крајем 2020. године Завод за запошљавање је провео истраживање тржишта 
рада на узорку од око 1,000 послодаваца, од чега се 20% анкетираних 
послодаваца изјаснило да планира додатне обуке у 2021. години. Од укупног 
броја послодаваца који су исказали потребу за додатним обукама, највећи 
проценат послодаваца планира провести обуке за одређене послове у оквиру 
радног мјеста, потом слиједи стицање посебних вјештина путем 
верификоване установе и доквалификација и преквалификација у оквиру 
верификоване установе. 

Имплементација програма 
„Мрежа консултаната“ 

РАРС је 25. јуна 2020. године расписала Јавни позив за пријаву предузећа за 
суфинансирање консултантских услуга у оквиру пројекта „Мрежа 
консултаната“, за који је издвојено 20,000 КМ. Јавни позив се односио на 
пружање екстерне стручне подршке МСП првенствено у фази раста и развоја, 
као и другим циљним групама. Достављене су три понуде, од којих је једна 
испунила формалне услове, те је 03. августа 2020. године потписан уговор о 
консултантским услугама у укупном износу од 3,000 КМ. 
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3.2. Извјештај о реализацији Стратегије развоја предузетништва жена  

 

У даљем тексту дат је преглед реализованих активности из Стратегије у складу са расположивим 
ресурсима у 2020. години. 

 

Стратешки циљ 1: Јачати конкурентност пословних субјеката које покрећу и воде предузетнице 

1.2 Програм стручне подршке предузетницама 

Припрема и организовање 
обука за предузетнице  

РАРС је у оквиру Акцелератор програма који је реализовала у два наврата у 
2020. години, први у сарадњи са Градом Источно Сарајево и други са Градим 
Бијељина и општином Угљевик, обезбиједила бесплатну обуку, током које су 
учесници имали прилику да стекну знање потребно за успјех, као и бесплатну 
савјетодавну подршку ментора са предузетничким искуством и знањем из 
одређених области. Учесници овог програма су имали прилику да прођу обуке 
потребне за реализацију њихове пословне идеје као што су: развој пословног 
модела, предузетничке компетенције, препознавање пословних прилика, 
истраживање тржишта, израда маркетинг плана, презентацијске вјештине, 
израда финансијског плана, извори финансирања, интернационализација 
пословања и тестирање пословног модела. Након интензивног едукативног 
програма, полазници су стекли знање за развој пословне идеје и уз подршку 
ментора припремили свој пословни план. Од укупно 13 пријављених учесника 
у Источном Сарајеву било је 6 предузетница, док је у Бијељини и Угљевику од 
укупно 18 пријављених било 8 предузетница, а једна од њих је освојила прво 
мјесто, односно новчану награду за најбољу пословну идеју. 
Такође у „Програму подршке предузетницима са потешкоћама у пословању“, 
који је РАРС провела током 2020. године у оквиру пројекта DanubeChance2.0 
“Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање ‘друге шансе’ 
предузетницима у Дунавској регији“ учествовало је 13 предузетница, којима 
је пружена подршка у виду обука и менторинга. 

Једна од активности Привредне коморе РС јесте стручно образовање у циљу 
стицања нових предузетничких знања и вјештина, те подизања капацитета 
предузетница у функцији повећања конкурентности на националном и 
регионалним тржиштима. 

Комора је члан Секторске групе за женско предузетништво у оквиру EEN 
програма. У оквиру рада ове секторске групе успостављена је „WE GATE“ – 
онлајн платформа за повезивање предузетница, размјену искустава и знања. 
Током 2020. године у оквиру платформе одржани су вебинари у вези са 
израдом маректинг плана, стратешким менаџментом, унапређењем продаје 
и другим темама. 

Комора сваке године усваја Акциони план, којим се јасно дефинишу 
активности Савјета за женско предузетништво ПКРС, те врши упознавање 
предузетница са редовним програмом едукацијa Привредне коморе РС за 
наредну годину, те позива предузетнице на све семинаре у организацији 
Коморе. 

У 2020. години, одржана су три семинара (webinar) за жене предузетнице:  

• Webinar под називом „У потрази за рјешењима за бх. предузетнице у 

времену кризе“, организован 15.05.2020. године у сарадњи са 

UNWOMEN.  
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• Webinar под називом „Пословање и друштвене мреже“, организован 

је 08.10.2020. године, у сарадњи са Развојном агенцијом ЕДА. 

Предавач на овој едукацији је била Ивана Радић. 

• Webinar под називом „Управљање финансијама“, организован је у 

сарадњи са Министарством привреде и предузетништва РС, 

Удружењем за предузетништво и посао „ЛИНК“ из Мостара, 

Агенцијом за економcки развој „Преда“ из Приједора. Дводневни 

семинар је организован 21. и 22.12.2020. године, а предавач је била 

Жељка Пилиповић Вулета. 

Припрема и организовање 

стручних обука у 

приоритетним областима и 

дигитална трансформација 

привредних субјеката које 

воде предузетнице 

У 2020. години, одржан је семинар (webinar) за жене предузетнице на пољу 
дигиталне трансформације, под називом „Пословање и друштвене мреже“, а 
организован је 08.10.2020. године, у сарадњи са Развојном агенцијом ЕДА. 

У оквиру пројекта  „ShareIT Platform – Платформа за размјену релевантног ИТ 
искуства, информација, знања и обука, тј. понуде и потражње производа и 
услуга“, који je имплементирала Привредна комора РС , а у оквиру програмске 
подршке Централно-европске иницијативе (ЦЕИ) реализована су три 
webinara. Webinari су подржани и од стране Европске мреже предузетништва 
(EEN), а исте је пратио велики број предузетница из Републике Српске. 

Организоване су едукације на сљедеће теме: 
• "Кориштење Веб алата за онлине комуникацију - Zoom, Cisco Webex i MS 

Teams"; 

• "Представљање дигиталних рјешења за онлајн пословање у МСП" 

• "Складиштење и чување података у МСП (Cloud sistemi, Cyber security i Big 
data)"  

Менторство за предузетнице 
које тек почињу свој бизнис 

Бесплатну савјетодавну подршку ментора са предузетничким искуством и 
знањем из одређених области оствариле су учеснице Акцелератор програма, 
који је РАРС реализовала у два наврата и то у сарадњи са Градом Источно 
Сарајево и у сарадњи са Градом Бијељином и општином Угљевик. Након 
интензивног едукативног програма, полазнице су стекле знање за развој 
пословне идеје и уз подршку ментора припремиле свој пословни план. 
Менторство за предузетнице које тек почињу свој бизнис РАРС пружа кроз 
пројекат „Успостављање и промоција менторинг услуга МСП у земљама 
западног Балкана – Фаза 2 (Србија, Македонија, Босна и Херцеговина и Црна 
Гора), који подржава Јапанска агенција за међународну сарадњу (JICA). Циљ 
пројекта је да се успостави континуирана менторинг подршка предузећима у 
Републици Српској кроз идентификацију кључних проблема у предузећу, како 
би ментори могли да креирају стратегију за побољшање пословања и 
допринесу расту и развоју предузећа у Републици Српској у наредном 
периоду. 
Такође у „Програму подршке предузетницима са потешкоћама у пословању“, 
који је РАРС провела током 2020. године у оквиру пројекта DanubeChance2.0 
“Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање ‘друге шансе’ 
предузетницима у Дунавској регији“ учествовало је 13 предузетница, од којих 
је за њих 6 поред обука пружена подршка у виду менторинга. 

1.3 Програм подршке удруживању и умрежавању предузетница 

Успоставити базу података 
предузетница и удружења 

Прикупљање података о женском предузетништву и израда базе података 
женског предузетништва у Републици Српској континуирана је активност 
Савјета за женско предузетништво ПКРС.  
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жена и предузетница  у 
Републици Српској   

У току 2020. године Привредна комора радила је на креирању електронског 
каталога производа и услуга привредних друштава којима руководе жене. 
Овим електронским каталогом Привредне коморе унаприједиће се база 
података предузетништва жена у Републици Српској и омогућиће се 
повезивање жена предузетница. 

Осигурати стручну подршку за 
припрему и кандидовање 
пројеката за подршку 
предузетницама и 
унапређење умрежавања и 
удруживања предузетница 

Привредна комора РС члан је Секторске групе предузетништва жена у оквиру 
Европске мреже предузетништва, чиме су створене додатне могућности за 
умрежавање жена предузетница. 

У 2020. години одржани су редовни састанци секторске групе, а 2020. године 
Секторска група је постала финалисте за награду за добре праксе са својим 
„три минутним каталогом“ („3 minute's pitch catalogue“). 
 

Јачање капацитета и 
активности савјета за 
предузетништво жена и 
осталих савјета у којима 
учествују жене 

Савјети за женско предузетништво су формирани при Привредној комори 
Републике Српске и подручним коморама у Републици Српској. Савјети у 
коморском систему су основани са циљем унапређивања заступљености и 
статуса жена у области предузетништва, предлагања  законских  рјешења  и  
мјера,  учешће  у  пројектима, предлагања  стручног образовања, промоције 
женског предузетништва, учешће на конференцијама, сајмовима, 
умрежавања предузетница и примјене принципа равноправности полова. 

У току 2020. године одржана је редовна сједница Савјета за женско 
предузетништво ПКРС, на којој је усвојен Акциони план рада Савјета за женско 
предузетништво у Коморском систему РС и представљен Извјештај рада за 
2019. годину. 

С обзиром на чланство Привредне коморе у Секторској групи за женско 
предузетништво EEN унапријеђени су и капацитети Савјета за женско 
предузетништво ПКРС. 

Једна од редовних активности Коморе је и Припрема приједлога пројеката за 
жене предузетнице. 
 

Организовање догађаја и 
манифестација који могу да 
допринесу умрежавању и 
удруживању жена у 
Републици Српској, БиХ и 
региону Западног Балкана 

Организована је онлајн конференција „Жене и мушкарци у сектору 
грађевинарства у Дунавској регији“, на којој је учествовало преко 50 учесника 
из седам земаља (Италија, Србија, БиХ, Хрватска, Словачка, Грчка и Мађарска).  

Комора је учествовала на конференцији „Изазови жена у подузетништву за 
вријеме кризе“ Међународне мреже пословних жена, у панелу „Економски и 
политички контекст подузетништва у вријеме кризе – регионална искуства“. 

Привредна комора Републике Српске је радила на организацији„Четврте 
конференције предузетништва жена у Републици Српској”. Ове активност, као 
и многе друге, није реализована због пандемије корона вируса. 

Коришћење алата Европске 
мреже предузетништва у 
циљу интернационализације 
пословања предузетница 

Чланством у Европској мрежи предузетништва (EEN), која представља највећу 
мрежу за пословну подршку у Европи, као и чланством у Секторској групи за 
женско предузетништво EEN, отворене су бројне могућности за подршку 
женском предузетништву у  Републици  Српској. 
Током 2020. године одржани су редовни састанци Секторске групе за женско 
предузетништво EEN. 

Стварање и вођење 
јединствене  

Електронски каталог предузетништва жена ПКРС креиран је у виду посебне 
интернет странице, путем које ће бити представљене жене предузетнице, 
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е-платформе за размјену 
информација и сарадњу 
предузетница РС 

њихова дјелатност, референце и искуство, те могућност међусобног 
повезивања. 

Стратешки циљ 2: Унаприједити доступност и привлачност  предузетништва и пословања за жене 

2.2 Програм индиректне подршке предузетништву жена 

Родно буџетирање Гендер центар је у 2020. години пружио програмску и финансијску подршку 
Министарству привреде и предузетништва, за провођење активности на 
родном буџетирању6.  
Планиране су сљедеће активности:  

• пакет обука за родну равноправност и родно буџетирање запослених 
у Министарству;  

• израда и дистрибуција информативног и промотивног материјала; 

• размјена знања, искустава и најбољих пракси земаља у региону 
(мреже, састанци, организација студијских посјета и  конференција);  

• припрема за успостављање подршке предузетницама на локалном 
нивоу, укључујући подршку женским предузетничким удружењима 
(савјетодавна подршка, менторство, итд.), у сарадњи са јединицама 
локалне самоуправе, Привредном комором Републике Српске и 
другим релевантним партнерима (састанци, анализа потреба и 
изградња капацитета, план мјера и активности); 

• обуке и радионице за предузетнице, укључујући оне које раде са 
старим занатима и рукотворинама; 

• промотивне и образовне активности у вези са дигиталном 
трансформацијом предузећа које воде жене.  

Када је у питању реализација наведених мјера, одабрана је консултанткиња 
за провођење обука путем јавног позива, израђен је план и програм обука за 
предузетнице и организоване су прве обуке за финансијско пословање у 
марту 2020. године. Усљед појаве епидемије COVID-19 и увођења ванредне 
ситуације, па потом и ванредног стања, те провођења мјера за сузбијање 
епидемије, даље обуке су отказане. Такође, план је измијењен, те су 
осмишљене интервентне мјере за подршку предузетницама. Средства из 
програма су преусмјерена на једнократну финансијску подршку од по 500 КМ 
за најрањивију групу предузетница (укупно 40 жена), које запошљавају само 
себе или се баве старим занатима, а које су морале обуставити рад због 
наредби републичких и општинских штабова о забрани рада за дјелатности 
гдје постоји непосредни контакт са клијентима и самим тим већа могућност 
заразе. Додијељена подршка је веома значајна с обзиром на чињеницу да су 
кориснице средстава предузетнице којима је био забрањен рад у периоду од 
60 дана у циљу спречавања ширења заразе, јер њихово пословање захтијева 
непосредни контакт са клијентима. Оне послују на малом тржишту и имају 
мале финансијске приливе, а специфичност је да су жене у овим бизнисима и 
власнице и раднице. Средства која су одобрена представљала су једнократну 
интервентну подршку, како би се омогућило овим микро пословним 

 

6 Ова подршка реализована је у оквиру споразума ГЦ РС и UN WOMEN (канцеларија у БиХ) за провођење 
програма „Промоција родно одговорних политика у Републици Српској“ у периоду 2019-2020. година. Програм 
је усмјерен на јачање капацитета буџетских корисника у програмском и родно одговорном планирању буџета, с 
циљем да се унаприједи развој и примјена родно одговорних политика и законодавства. У програм су укључена 
два главна институционална партнера Гендер центра Републике Српске, Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде и Министарство привреде и предузетништва. 
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субјектима да се врате у нормалне токове пословања и покрену своју 
активност након ублажавања и укидања мјера спречавања даљег ширења 
заразе. 
Као наставак подршке Стратегији развоја предузетништва жена Републике 
Српске за период 2019-2023.година, крајем 2020. године Гендер центар је са 
Министарством привреде и предузетништва склопио Споразум о подршци 
провођењу програма мјера ради постизања равноправности полова у области 
предузетништва, у оквиру ФИГАП 2 програма. Споразумом је дефинисана 
реализација Програма „Јачање конкурентности привредних субјеката које 
воде предузетнице у Републици Српској", који је израдило министарство уз 
стручну подршку Гендер центра. У оквиру овог програма женама 
предузетницама биће омогућене опште и напредне едукације везане за 
пословање, те организација конференција за предузетнице које имају за циљ 
размјену искустава за унапређење пословања и превазилажење кризних 
ситуација и посљедица изазваних епидемијом COVID 19. Реализација овог 
програма предвиђена је за 2021. годину. 
Организована и одржана једна обука по Пројекту „Формирање гендер тима и 
иницирање иновативне гендер акције за родно одговорно буџетирање на 
регионалном нивоу Сарајевско- Романијска регија“. 

2.3 Програм промоције предузетништва жена 

Организовати медијски 
атрактивне догађаје/скупове 
фокусиране на женско 
предузетништво 
(конференције, округли 
столови, форуми, сајмови и 
сл.) 
  

Организована је онлајн конференција „Жене и мушкарци у сектору 
грађевинарства у дунавској регији“, на којој је учетвовало преко 50 учесника 
из седам земаља (Италија, Србија, БиХ, Хрватска, Словачка, Грчка и Мађарска). 

Привредна комора Републике Српске је радила на организацији „Четврте 
конференције предузетништва жена у Републици Српској”,с циљем 
промовисања женског предузетништва и охрабривања постојећих и будућих 
предузетница за нове предузетничке пројекте. На жалост, ова активност није 
реализована због пандемије корона вируса. 
Комора је радила и на организацији пословног дружења предузетница под 
називом „Business women cafe“, које је требало да буде одржано у октобру 
мјесецу у Винарији Јунгић, али је одгођено због пандемије корона вируса. 

Стратешки циљ 3: Додатно подржати специфичне области предузетништва жена 

3.1 Програм подршке предузетницама у области занатства  

Подршка очувању домаће 
радиности и коришћење исте 
за оснаживање жена и 
њихову стабилност и 
независност (едукација, 
промоција и сви други видови 
подршке) 

Није било активности због пандемије и недостатка средстава 

Изложбе домаће радиности 

3.2 Програм развоја предузетништва жена на селу 

Припрема и организовање 
обуке за предузетнице у 
сектору пољопривреде 
 

Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди врши континуирано 
организовање и спровођење обука из свих области  пољопривредне 
производње. У 2020. години одржано укупно 124 обуке на којима је 
присуствовало 530 жена пољопривредних произвођача. 

Подршка пословном 
удруживању  

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде омогућило је 
подршку из Аграрног бужета за задруге , удружења и кластере кроз двије 
мјере : 
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1. Мјера подршке развоју пословних активности 26 корисника у укупном 
износу од 502,023.53 КМ 

2. Мјера подршке откупу пољопривредних производа преко задруга, 
удружења и кластера 19 корисника у укупном износу од 531,401.82 КМ 

Финансијски подстицаји Правилником о условима и начину остваривања подстицаја за развој 
пољопривреде и села и Правилниика о капиталним инвестицијама у 
пољопривреди креиран је велики број мјера  кроз које су жене оствариле 
право за подстицајна средства из Аграрног буџета. Укупан број жена 
корисница Аграрног буџета је 3,499, а пласирани подстицаји су у износу од 
4,929,448.02 КМ. 

У оквиру два Акцелератор програма који је РАРС провела током 2020. године 
у Источном Сарајеву и Бијељини/Угљевику новчану награду освојило је 5 
предузетница, од којих је једна освојила прво мјесто, односно новчану 
награду за најбољу пословну идеју. Новчана награда је исплаћена из 
заједничког фонда за додјелу награда за најбоље пословне идеје у оквиру 
Акцелератор програма. Укупан износ новчаних награда исплаћен 
предузетницама износио је 16,000 КМ.  
Током 2020. године РАРС је учешћем у програму „Challenge to Change“, који 
финансира Амбасада Шведске у БиХ, обезбједила бесповратна средства и за 
подршку предузетништва жена, те су из С2С фонда намјењеном 
суфинансирању иновативних пословних идеја од 29 пословних субјеката из 
Републике Српске додијељена средства и за 4 предузетнице и 3 предузећа у 
којима је жена директор. Укупан износ додијељених средстава износи 
325,450.11 КМ. 

3.3 Подршка  институција и организација сектору МСП и предузетништва у области 
едукације и промоције 

Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу је у оквиру Координационог 
тијела за инфраструктуру квалитета производа и услуга у Републици Српској, а у сарадњи са 
Привредном комором РС (и подручним привредним коморама) током 2020. године подржало 
одржавање 5 вебинара у области квалитета, са учешћем више од 100 привредних друштава. 
На вебинарима је  промовисан значај активне улоге привредих друштава када су у питању 
технички прописи. Теме вебинара биле су  „Основни сигурносни захтјеви за одређене групе 
непрехрамбених производа“. Привредна комора Републике Српске, у сарадњи  са Институтом 
за стандардизацију Босне и Херцеговине, Републичким заводом за стандардизацију и 
метрологију Републике Српске, а уз подршку Координационог тијела за инфраструктуру 
квалитета производа и услуга у Републици Српској, организовала је wебинар на тему “Значај 
и примјена стандарда BAS ЕN ISO 22301”. Учесници су упознати са управљањем кризним 
ситуацијама и израдом планова континуитета  и заштите на раду који је веома важан за 
обезбјеђење континуитета пословања привредних друштава, што се посебно показало у 
условима COVID-19. Вебинар је организован у оквиру Европске мреже предузетништва.Теме 
вебинара и семинара су се односиле и на“ Безбједност  производа– CE знак“, Системе 
управљања квалитетом према захтејвима стандардима ISO 9001:2015 и тијелима за оцјену 
усклађености производа. Одржано је неколико састанака са Институтом за акредитацију БиХ 
у вези са значајем акредитације у свјетлу пласирања безбједних производа на тржиште и 
њиховог извоза. 

Информације о организованим едукацијама и промоцијама МСП од стране министарстава, 
Агенције и Коморе дате су извјештајима о реализацији стратешких докумената. 
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Током 2020. године јединице локалне самоуправе су учествовале у организовању различитих 
семинара којима је био циљ пружање техничке подршке сектору МСП. Организације 
семинара и стручног усавршавања јачају капацитете и конкурентност у различитим областима 
пословања и због динамичности тржишта неопходна су константна усавршавања у свим 
секторима. Међутим, број организованих семинара значајно је смањен у поређењу са 2019. 
годином. Као главни разлог јесу мјере кризног штаба које су забрањивале било који облик 
организације групних догађаја у циљу спречавања ширења пандемије COVID-19. 

Овакав вид семинара је организовало 6 јединица локалне самоуправе или 11.54% од укупног 
броја које су доставиле податке. Као и до сада, у наредном периоду потребно је радити на 
интензивнијој подршци и организацији семинара, јер се отвара све већа могућност да сектор 
МСП директно конкурише на екстерне изворе финансирања. Најчешће области које су биле 
предмет ових семинара су јачање капацитета у сектору информационих технологија, 
образовања, запошљавање/самозапошљавање, предузетништво и управљање пројектним 
циклусом. 

           Манифестације и конференције постају један од заступљенијих облика путем којих 
јединице локалне самоуправе пружају подршку сектору МСП. Ове активности се прије свега 
односе на промоцију привредних потенцијала (инвестиционе конференције са посебним 
аспектом на привлачење страних инвестиција); организовање привредних сусрета и 
привредних мисија; организацију различитих сајмова (привреде, туризма, пољопривреде, 
традиционалних производа) чији је основни циљ промовисање локалних привредника и 
произвођача; организацију различитих промотивних скупова гдје се презентују потенцијални 
извори финансирања за сектор МСП. 

Због уведених мјера кризног штаба и ограничавања одржавања овог вида догађаја у 
циљу спречавања ширења пандемије COVID-19, веома мали број јединица локалне 
самоуправе организовао овај вид манифестација/конференција. Од укупног броја 
достављених упитника 10 јединица локалне самоуправе или 19.23% је организовало неки од 
ових видова подршке сектору МСП. Најчешћа тема ових манифестација и сајмова била је 
промоција домаћих пољопривредних и традиционалних прехрамбених производа. Фокус 
сајмова био је на привреди, предузетништву и туризму. 

На основу достављених података, пет јединица локалне самоуправе организовало је 
неки вид сајма и манифестације у циљу промоције домаћих пољопривредних и 
традиционалних прехрамбених производа.  У Бања Луци је одржан „Сајам женског 
предузетништва“ и „Вриједне руке Семберије, у Добоју, Источном Сарајеву и Приједору су 
одржани Инфо дани за програм „Challenge to Change“, у Требињу су одржани „Сајам меда и 
вина“, „Херцег фест“, „Сајам пољопривредних производа“ и „Годишњи координациони 
састанак развојних агенција“, у Броду „Сајам привреде Брод“, у Лопарама „Сајам домаћих 
производа и кућне радиности“ у оквиру манифестације „Дани дијаспоре“, у Петрову 
„Озренска јесен“, у Рудом „6. Сајам домаћих производа“ и Шамцу „Сајам меда, прехрамбених 
и традиционалних производа“. 

3.4 Подршка МСП на локалном нивоу 

Према подацима добијеним из упитника које су доставиле јединице локалне самоуправе, 
пословима локалног економског развоја се у већини јединица локалне самоуправе у Републици 
Српској баве одсјеци или службе за локални економски развој. Од 52 јединице локалне самоуправе 
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које су доставиле податке, укупно 24 јединице локалне самоуправе или 46.15% има ову врсту 
инфраструктуре за подршку развоју која је најзаступљенија у Републици Српској. 

У 8 јединица локалне самоуправе послови развоја организовани су на нивоу реферата или у 
15.4% од броја јединица локалне самоуправе које су доставиле податке. 

Најзначајнију инфраструктуру за подршку локалном економском развоју, у виду локалне 
развојне агенције у 2020. години, имало је укупно 13 јединица локалне самоуправе. Такође, јединице 
локалне самоуправе које поред локалних развојних агенција, имају одјељење које се бави локалним 
економским развојем, те успостављене привредне савјете, су већином градови као што су Бања Лука, 
Градишка, Добој, Требиње, али и општине Котор Варош, Модрича, Мркоњић Град, Србац и Угљевик.  

Током 2020. године 7 јединица локалне самоуправе није имало нити један облик 
инфраструктуре за управљање локалним економским развојем, односно 13% од укупног броја 
јединица локалне самоуправе које су доставиле тражене податке. Ријеч је о мањим претежно 
неразвијеним општинама, међу којима је битно истаћи постојање иницијативе за формирање 
локалних развојних агенција и то у општинама Станари и Рудо. Током 2020. године у поступку 
регистрације била је Агенција за развој општине Станари, која је регистрована 2021. године, а у 
припреми је регистрација Локалне развојне агенције Рудо. 

У Граду Источно Сарајево дјелује Градска развојна агенција Источно Сарајево (РАИС), која 
покрива подручје општина које припадају граду Источно Сарајево и која истовремено представља 
једину међуопштинску развојну агенцију у Републици Српској, па се тако у општини Пале пословима 
локалног економског развоја бави ова агенција. 

Према добијеним подацима у општини Сребреница је успостављена ЈП Дирекција за изградњу 
и развој Сребреница, док је у општини Вишеград формирана ЈУРА Јединица за управљање развојем. 

Најзначајнију подршку локалном економском развоју у јединицама локалне самоуправе 
пружају локалне развојне агенције, којих је у Републици Српској током 2020. године пословало 13. 
Локалне развојне агенције претежно постоје у свим градовима у Републици Српској као што су: 

1. Градска развојна агенција Бања Лука ЦИДЕА; 

2. Агенција за економски развој града Приједора ПРЕДА-ПД; 

3. Развојна агенција Градишка РАГА; 

4. Градска развојна агенција Добој ГРАД; 

5. Агенција за развој малих и средњих предузећа града Бијељина; 

6. Градска развојна агенција Источно Сарајево РАИС; 

7. Развојна агенција града Требиње ТРЕДЕА; 

8. Агенција за локални економски развој општине Котор Варош; 

9. Развојна агенција општине Модрича; 

10. Агенција за привредни развој општине Мркоњић Град; 

11. Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Србац АПИС; 

12. Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Угљевик и 

13. Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Љубиње. 

Локалне развојне агенције оснивају јединице локалне самоуправе у циљу промоције развоја 
малих и средњих предузећа и у складу са Законом о измјенама и допунама Закона о развоју малих и 
средњих предузећа (“Службени гласник Републике Српске”, број 50/13 и 84/19), а могу бити основане 
као локалне и међуопштинске. У Републици Српској тренутно постоји једна међуопштинска развојна 
агенција односно Градска развојна агенција Источно Сарајево (РАИС). 

Према подацима из Анализе стања пословних зона у Републици Српској за 2020. годину, коју 
је припремила Развојна агенција Републике Српске, стратегију развоја у 2020. годину имало је 37 
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јединица локалне самоуправе или 58% од укупног броја (Берковићи, Братунац, Брод, Дервента, Фоча, 
Бања Лука, Бијељина, Добој, Приједор, Требиње, Зворник, Градишка, Хан Пијесак, Источна Илиџа, 
Костајница, Козарска Дубица, Лакташи, Љубиње, Милићи, Модрича, Невесиње, Нови Град, Ново 
Горажде, Оштра Лука, Пале, Прњавор, Рогатица, Рудо, Соколац, Србац, Сребреница, Станари, Трново, 
Вишеград и Власеница), док већина јединица локалне самоуправе које немају стратегију развоја исту 
планирају израдити у току 2021. године. 

 Осим инфраструктуре за управљање локалним економским развојем, јединице локалне 
самоуправе раде на развоју одређених облика предузетничке инфраструктуре. Најзаступљенији облик 
предузетничке инфраструктуре у јединицама локалне самоуправе су пословне зоне којих према 
подацима из Анализе стања пословних зона у Републици Српској за 2020. годину имају 42 јединице 
локалне самоуправе или 65% од укупног броја јединица локалне самоуправе. 

Осим пословних зона, други најзаступљенији облик предузетничке инфраструктуре су кластери 
којих према подацима са којима располаже Развојна агенција Републике Српске има 9 и то: Удружење 
дрвопрерађивача и произвођача намјештаја „Кластер Дрво ПД“ Приједор, Кластер за јачање 
истраживање и технолошког развоја у области медицине и здравствених наука „Health RTD Cluster“ 
Приједор, Кластер металне и машинске индустрије града Приједора „ПД металопрерада“ – 
иницијатива, Кластер кративних и културних индустрија – КРЕДА Бања Лука, Кластер аутосервиса Бања 
Лука, Дрво-кластер Бања Лука, Удружење пољопривредних произвођача Билећа, Пољопривредна 
задруга „Поречанка“ Берковићи и Удружење пољопривредних произвођача „Дабарско поље“ 
Берковићи. 

Поред кластера активна су и 4 пословна инкубатора и то: Дигитални иновативни ХАБ 078, 
Градишка, Развојно-предузетнички центар/пословни инкубатор – Удружење независни биро за развој, 
Модрича и Предузетнички инкубатор, Приједор, док је у сарадњи са општином Источно Ново Сарајево 
формиран Студентски предузетнички инкубатор на Економском факултету Пале. 

Од 52 јединица локалне самоуправе које су доставиле тражене податке, 29 јединица локалне 
самоуправе имају регистрован неки од облика удружења. У 18 јединица локалне самоуправе 
формирани су привредни савјети који имају активну улогу у креирању политика које се односе на 
локални економски развој.  

3.5. Финансијска подршка сектору МСП и предузетништва у 2020. години 
Подршка сектору МСП поред законодавног и институционалног оквира обухвата и 
финансијски оквир. Финансијски оквир обухвата бесповратна средства и кредитне и гарантне 
линије на републичком и локалном нивоу. Бесповратна средства предвиђају се у републичком 
и локалним буџетима док се кредитна средства обезбјеђују кроз кредитне линије 
Инвестиционо-развојне банке и локалне управе, а гаранције кроз гарантне линије Гарантног 
фонда Републике Српске и локалних гарантних фондова. Поред наведеног ту је и финансијска 
подршка међународних донатора. У даљем тексту наведени су подаци о одобреним 
средствима. 

3.5.1. Финансијска подршка МСП и предузетништву на републичком  нивоу 

Министарство привреде и предузетништва је половином октобра 2020. године расписало 
јавни позив за додјелу средстава привредним субјектима за подршку инвестиционим 
пројектима у условима пословања изазваних пандемијом вируса корона за  два програма. 
Средства за подршку реализацији инвестиционих пројеката обезбјеђена су у  
Компензационом фонду Републике Српске у укупном износу од 2 милиона КМ.  Министарство 
привреде и предузетништва је закључило уговоре са 94 привредна субјекта који су испунили 
услове и истима су одобрена средства подстицаја у износу од 2 милиона КМ, чији су 
инвестициони пројекти у 2020. години били у износу од 29,2 милиона КМ. 
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Министарство енергетике и рударства је у складу са „Уредбом о додјели средстава 
пословним субјектима и предузетницима ради санирања посљедица пандемије вируса 
корона за мјесец април 2020. године“ одобрило средства за 50 пословних субјеката и 
предузетника у износу од 279,345.41 КМ за 361 радника, од чега је 15 предузетника добило 
износ од 24,761.92 КМ за 32 радника. 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је из средстава Аграрног буџета 
за подстицај развоја пољопривреде и села у складу са правилницима додијелило средства за 
предузећа из области пољопривреде у укупном износу од 30,691,446.94 КМ за 1,618 
предузећа. За привредне субјекте из ресорне надлежности овог Министарства за ублажавање 
посљедица изазваних болешћу COVID-19, односно за предузећа из области прехрамбене 
индустрије, биљне и сточарске производње, као и области шумарства, из Компензационог 
фонда Републике Српске укупно је исплаћено 817,917.17 КМ за укупно 76  предузећа која су 
имала смањен обим пословања или дјелимичан престанак рада. 
 
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске је у 2020. години путем пласмана 
кредитних средстава одобрила 72,608,178.59 КМ за 115 корисника из групе МСП. 
Када су у питању гаранције, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука у 
току 2020. године одобрила 2 захтјева за издавање гаранција предузећима из овог сектора у 
укупном износу од 1,046,377.80 КМ. 
У циљу спречавања негативних посљедица пандемије вируса корона на привреду Републике 
Српске, а тиме и предузећа из МСП сектора, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске 
а.д. Бања Лука увела је сљедеће мјере: 

• Могућност увођења мораторијума на отплату главнице и камате до 3 мјесеца за правна 
лица и предузетнике, уз продужење рока отплате 

• Могућност увођења грејс периода у отплату до 24 мјесеца за правна лица и 
предузетнике 

• Могућност продужења рока отплате до 60 мјесеци за кориснике којима су средства 
пласирана на основу Правила пласмана средстава по кредитним линијама 

• Корекција излазне каматне стопе ИРБРС на 0,5% за правна лица и предузетнике чија је 
тренутна каматна стопа преко 5% 

• Могућност корекције каматне стопе на 0,5% корисницима зајмова којима су средства 
пласирана без финансијског посредника, а на основу Правила пласмана средстава по 
кредитним линијама 

• Правилима пласмана средстава по кредитним линијама која су усвојена 30.03.2020. 
године, излазна каматна стопа ИРБРС је, за све будуће кориснике - правна лица и 
предузетнике, коригована на 0,5%. 

 
Гарантни фонд Републике Српске је у 2020. години одобрио и издао укупно 13,163,000.00 
КМ гаранција и подржао 29,240,000.00 КМ кредита, од чега за микро предузећа 3,142,500.00 
КМ гаранција и 7,305,000.00 КМ кредита, за мала предузећа 4,860,500.00 гаранција и 
11,615,000.00 КМ кредита, за средња предузећа 2,310,000.00 КМ гаранција и 4,620,000.00 КМ 
кредита, а за велика предузећа 2,850,000.00 КМ гаранција и подржано 5,700,000.00 КМ 
кредита. 
Из COVID-19 програма Гарантни фонд је одобрио и издао укупно 6,826,050.70 КМ гаранција и 
подржао 9,751,501.00 КМ кредита, од чега за микро предузећа 528,500.70 КМ гаранција и 
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подржао 755,001.00 КМ кредита, за мала предузећа 1,922,550.00 КМ гаранција и 2,746,500.00 
КМ кредита и за средња предузећа 4,375,000.00 КМ гаранција и 6,250,000.00 КМ кредита. 
 

Завод за запошљавање Републике Српске је у 2020.години реализовао 10,497,476.04 КМ за 
запошљавање 2,033 лица, од чега је за покретање нових 442 дјелатности (самозапошљавање) 
реализовано 2,697,000 КМ. 
 

3.5.2 Финансијска подршка на локалном нивоу 

Јединице локалне самоуправе су током 2020. године, сходно својим финансијским 
могућностима, пружале финансијску подршку сектору МСП и самосталним предузетницима. 
Ова финансијска подршка се огледала у неколико различитих видова:  

● додјела бесповратних финансијских средстава (грант средстава), 
● додјела финансијских средстава на бази кредитних пласмана (било да се ради о револвинг 

фондовима или субвенционисању камата), 
● пружање подршке за санирање негативних ефеката узрокованих пандемијом COVID-19, 
● провођење пројеката који су финансирани донаторским средствима (међународни и 

домаћи донатори). 

           Од укупног броја јединица локалне самоуправе које су доставиле податке, 40 je 
реализовало одређени вид финансијске подршке (76.9%), док 12 јединица локалне 
самоуправе није имало овакву врсту подршке у 2020. години (23.1%).   

           Укупан обим финансијске подршке који су јединице локалне самоуправе издвојиле за 
подршку МСП и занатско-предузетничким радњама је у 2020. години износио 5,697,839.98 
КМ, што у поређењу са 2019. годином представља повећање од 1,274,194.89 КМ или 28.80% 
(обим финансијске подршке у 2019. години је износио 4,423,645.09 КМ). Укупан број субјеката 
који је користио финансијску подршку у 2020. години је 6,507, што у односу на 2019. годину 
представља повећање за 5.607 (у 2019. години укупан број субјеката који су користили 
финансијску подршку износио је 900). Потребно је нагласити да је у податке уврштена 
финансијска подршка за санирање негативних ефеката изазваних пандемијом COVID-19, која 
се огледа кроз различите врсте подршке и субвенција, комуналне таксе, набавку опреме, 
плаћање закупнина и сл.  

           Укупна финансијска подршка МСП у 2020. години је износила 2,492,057.03 КМ што 
представља 43.74% од укупне финансијске подршке МСП и самосталним предузетницима, док 
је број субјеката корисника ове помоћи 1,323 или 20.33% од укупног броја субјеката. 

           Укупна финансијска подршка самосталним предузетницима у 2020. години је износила 
3,205,782.96 КМ или 73.22% од укупне финансијске подршке МСП и самосталним 
предузетницима, док је број субјеката корисника ове помоћи 5,184 или 79.67% од укупног 
броја субјеката. 

Преглед финансијске подршке МСП и самосталним предузетницима  по обиму подршке и броју корисника 
у 2020. години 

 Бесповратна средства Кредитна средства Укупно 

 Износ (КМ) Број 
субјеката 

Износ (КМ) Број 
субјеката 

Износ (КМ) Број 
субјеката 

МСП 1.992.057,03 1.320 500.000,00 3 2.492.057,03 1.323 

Самостални 2.542.071,42 5.151 663.711,53 33 3.205.782,95 5.184 



 

 

53 

 

предузетници 

УКУПНО: 4.534.128,45 6.471 1.163.711,53 36 5.697.839,98 6.507 

Дијаграм 1 - Издвојена финансијска средства за подршку МСП и самосталним предузетницима у 
2020. години 

 

3.5.2.1 Финансијска средства пласирана по основу гранта (бесповратна средства) 

Бесповратна средства (грант средства) су додијељивана МСП и самосталним 
предузетницима у 40 јединица локалне самоуправе. Највећи дио ових средстава је био 
усмјерен за подршку новом запошљавању и самозапошљавању, женском предузетништву,  
подршку за увођење стандарда, те суфинансирању дијела трошкова набавке основних 
средстава у циљу технолошког развоја. 

МСП и самостални предузетницима је током 2020. године додијељено укупно 2,900,393.51 КМ 
бесповратних средстава или 71.37% од укупног износа финансијске подршке МСП и 
самосталним предузетницима. Број субјеката који је користио овај вид подршке је 653 или 
94.78% од укупног броја субјеката који су користили финансијску подршку. 

           Укупан износ бесповратних средстава за МСП износи 1,529,078.79 КМ (број корисника 
197), а за самосталне предузетнике 1,371,314.72 КМ (број корисника 456). 

3.5.2.2 Финансијска средства пласирана на кредитном основу 

Финансијска средства пласирана на кредитном основу су средства која су јединице 
локалне самоуправе додјељивале као кредитна средства посредством комерцијалних банака 
или су субвенционисале камате на кредите које већ користе МСП и самостални предузетници. 

           Кредитне линије за подршку сектору МСП и самостални предузетници су имале 2 
јединице локалне самоуправе (Приједор и Источна Илиџа). Поредећи са бесповратним 
средствима, може се закључити да су кредитне линије у много мањој мјери заступљене као 
вид финансијске подршке. 

           Укупно пласирана средства по овом основу за 2020. годину су износила: 1,163,711.53 
КМ или 20.42% од укупног износа финансијске подршке МСП и самосталним предузетницима. 
Укупан број субјеката који је користио ова средства је 36 или 0.55% од укупног броја субјеката 
који су у току 2020. године користила одређени вид финансијске подршке у јединицама 
локалне самоуправе. 
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           Већи износ средстава додијељен је самосталним предузетницима односно 663,711.53 
КМ, те сектору МСП 500,000.00 КМ. 

3.5.2.3 Подршка за санирање негативних ефеката изазваних пандемијом COVID-19 

Јединице локалне самоуправе су током 2020. године, сходно својим финансијским 
могућностима, пружале финансијску подршку сектору МСП и занатско-предузетничким 
радњама, како би ублажиле негативне ефекте изазване пандемијом COVID-19. 

           Иако је сектор МСП и предузетништва значајно осјетио негативне посљедице 
пандемије које су се одразиле на пад економске активности, одређени број јединица локалне 
самоуправе је кроз више врста подршке и субвенција настојао да ублажи исте и потпомогне 
одрживости радних мјеста и пословања. 

           Од укупног броја јединица локалне самоуправе које су доставиле податке, 29 je 
реализовало одређени вид подршке у санирању негативних ефеката пандемије (56.86%), док 
22 јединице локалне самоуправе нису пружале ову врсту подршке у 2020. години (43.14%). 

Укупан обим финансијске подршке који су јединице локалне самоуправе издвојиле за 
подршку МСП и занатско-предузетничким радњама за санирање ефеката пандемије је у 2020. 
години износио 1,633,734.94 КМ, што представља 28.67% од укупне финансијске подршке 
МСП и занатско-предузетничким радњама, док је број субјеката корисника ове помоћи 5,818 
или 89.41% од укупног броја субјеката. 

Укупна финансијска подршка МСП у 2020. години је износила 462,978.24 КМ, што представља 
28.33% од укупне финансијске подршке МСП и занатско-предузетничким радњама, док је број 
субјеката корисника ове помоћи 1,123 или 19.30% од укупног броја субјеката. 

           Укупна финансијска подршка занатско-предузетничким радњама у 2020. години је 
износила 1,170,756.70 КМ или 71.66% од укупне финансијске подршке МСП и занатско-
предузетничким радњама, док је број субјеката корисника ове помоћи 4,695 или 80.70% од 
укупног броја субјеката. 

           Велики број МСП и занатско-предузетничких радњи је субвенционисан кроз 
комуналне таксе за истицање пословног имена, за кориштење јавних површина за 
постављање љетних башта и киоска, добијање санитарне књижице за запослене раднике, за 
набавку опреме, репроматеријале и уређење пословног простора и ослобађање од плаћања 
закупа за пословне просторе. 

IV  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКАТА  

4.1 Пројекти које су реализовале републичке институције и организације 

У току 2020. године реализовани су бројни домаћи и међународни пројекти битни за МСП и 
предузетништво. Више информација о реализацији пројеката дате су у наредном тексту. 

У оквиру пројекта „Европски акт о малом бизнису као оквир стратегија и политика за МСП у 
БиХ“ који финансира SIDA Шведска, а имплементира агенција Еда Бања Лука, подржана је 
израда нове Стратегије развоја МСП Републике Српске и Акционог плана за иновације.  

На основу потписаног Споразума између Министарства и Гендер центра Републике Српске 
проведен је Програм мјера ради постизања равноправности полова у области привреде: 
„Подршка самозапосленим предузетницама у Републици Српској за санирање посљедица 
пандемије“ гдје су из донаторских средстава UN Women обезбијеђена су средства у износу од 
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20,000 КМ. На јавни позив се одазвало 467 предузетница, а додијељена је једнократна 
новчана подршка за 40 самозапослених предузетница у висини од по 500 КМ. 

Министарство привреде и предузетништва је закључило споразум са Гендер центром у вези 
провођења пројекта који је припремио Ресор за развој МСП и предузетништва „Јачање 
конкурентности привредних субјеката које воде жене предузетнице“ укупне вриједности 
30,000 КМ, који ће се проводити у 2021. години, а омогућиће подршку кроз едукације и 
промоцију жена на конференцији која је планирана крајем 2021. године. 

У оквиру пројекта „Иновације и дигитализација у МСП“ који имплементира GIZ, закључен је 
„Споразум о сарадњи на успостављању мреже за дигиталну трансформацију привреде 
Републике Српске“. Мрежу чине Министарство, Министарство за научнотехнолошки развој, 
високо образовање и информационо друштво, Привредна комора Републике Српске, 
Иновациони центар Бања Лука и GIZ у оквиру пројекта. У 2020. години у оквиру овог пројекта 
успостављен је Центар за дигиталну трансформацију при Привредној комори Републике 
Српске. Уз подршку пројекта дигиталну трансформацију је извршило 7 привредних субјеката. 
Циљ је да Центар настави пружати подршку привредним субјектима да изврше одређени вид 
дигиталне трансформације у свом субјекту према својим потребама и унаприједе своје 
пословање. 

Министарство је у 2020. години наставило активности у вези развоја друштвеног  
предузетништва у Републици Српској, односно рад на финализацији нацрта Закона о 
друштвеном  предузетништву Републике Српске уз подршку пројекта „Допринос организација 
цивилног друштва развоју социјалног предузетништва”, који финансира ЕУ, а проводе 
Фондација „Лара“ из Бијељине и Фондација локалне демократије из Сарајева.   

Такође Министарство је наставило сарадњу са пројектима:  

• „EU4Bussines” компонента коју проводи GIZ (учешће у обукама о мониторингу и 
евалуацији, припреми приручника за провођење подстицаја и другима активностима),  

• Савјетодавне услуге за МСП, EBRD (договорена подршка EBRD -а за ангажман експерта 
на семинару из енергетске ефикасности у 2021.години у организацији Министарства и 
Цидеа Бања Лука), 

• "Убрзање социо економских реформи већим укљуцивањем у процес ЕУ интеграција", 
који имплементирају Линк Мостар и Преда Приједор из програма Матра из средстава 
Холандске владе (подршка за семинар за предузетнице),  

• UN Women (родно буџетирање, финансијска подршка предузетницама) и  

• UNDP (DigitalBiz пројекат дигиталне трансформације). 

Eвропска мрежа предузетништва Републике Српске (ЕУНОРС) 

1.  Буџет 

Буџет конзорцијума ЕУНОРС-а 
240,524 евра (програм COSME) 
  14,627 евра (програм Хоризонт 2020) 

2.  Донатор (ЕУ, USAID, GIZ,..) 
Европска унија из средстава програма COSME и Хоризонт 2020 

3.  Период имплементације 01.01.2020. године до 31.12.2021. године 

4.  
Корисници Програма 
(министарство, агенције, 
МСП,...) 

Европска мрежа предузетништва представља највећу мрежу за 
подршку МСП коју чине 50 земаља, преко 100 конзорцијума, преко 600 
институција, као што су развојне агенције, научно истраживачке 
институције, универзитети, привредне коморе и сл.  
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5.  Циљ програма 
Интернационализација МСП, унапређење сарадње између привреде, 
универзитета и истраживачких институција. 

6.  Очекивани резултати 

- Обједињавање услуга пружања практичних информација и помоћи МСП у 
циљу:  
➢ Лакшег проналажења пословних партнера из ЕУ 
➢ Успостављања пословне сарадње са    институцијама и организацијама 

у ЕУ 
➢ Учествовања МСП на тендерима у ЕУ 
➢ Лакшег приступа информацијама о правним аспектима и пословним 

регулативама ЕУ 
➢ Добијања информација о програмима подршке, законодавству и 

резултатима који се односе на иновације и о посредничким услугама у 
трансферу технологије и знања 

➢ Добијања информација о оквирним програмима ЕУ за истраживање и 
технолошки развој 

- Подизање свијести о значају иновативности и могућностима трансфера 
технологија и повећања конкурентности; 

- Информисање о могућностима тржишта ЕУ и учествовање у стварању 
широке Европске пословне мреже; 

- Информисање о домаћим истраживачко-технолошко-развојним 
могућностима. 

7.  Активности пројекта 

Активности у оквиру програма COSME: 
- Израда стратешких и оперативних докумената потребних за 

функционисање ЕУНОРС-а; 
- Сарадња са институцијама чланицама ЕУНОРС-а и контрола њихових 

активности у оквиру ЕУНОРС-а; 
- Успостављање пословне сарадње са институцијама и организацијама у 

Европској унији; 
- Успостављање и вођење базе пословне сарадње МСП у оквиру ЕЕН Мреже; 
- Учествовање у програмима финансијске подршке МСП; 
- Информисање МСП о могућностима тржишта Европске уније и учествовање 

у стварању Европске пословне мреже; 
- Организовање и учествовање у међународним пословним сусретима у 

оквиру ЕЕН; 
- Подршка у трaнсфeру тeхнoлoгиjа МСП и интeрнaциoнaлизaциjи њиховог 

пoслoвaњa; 
- Подизање свијести о значају иновативности, могућностима трансфера 

технологија и повећања конкурентности МСП; 
- Активности у развоју истраживачко-технолошких капацитета МСП у 

Републици Српској; 
- Подршка и сaвjeтoвaње МСП о правним регулативама  и стандардима 

Европске уније, сaвjeтовање МСП у пoдручjу интeлeктуaлнoг влaсништвa и 
сл. 

- Активности у оквиру програма Хоризонт 2020: 
- Јачање капацитета за управљање иновацијама у МСП кроз директно 

пружање консултантских услуга предузећима и 
- Пружање подршке током провођења иновативних пројеката МСП која су 

добила средства од „Инструмента за МСП“ Хоризонта 2020. 

8.  

Реализација активности 
програма у Републици 
Српској  у 2020. години 
(одржани семинари, 
радионице, додјељена 
средства  и др.) 

Током 2020. године РАРС је као координатор конзорцијума ЕУНОРС-а из 
Републике Српске, релизовала велики број активности које се односе на 
овај механизам подршке предузећима као што су специјализоване 
радионице, стручне обуке, подршка у интернационализацији пословања 
предузећа и кластера, подршка код пријављивања на ЕУ пројекте, 
унапређење иновативних капацитета предузећа, подршка у 
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дигитализацији пословања, заштити интелектуалне својине и сл. РАРС је 
у посматраном периоду била организатор или коорганизатор већег 
броја пословних сусрета, те пружала подршку организацији различитих 
међународних пословних догађаја у оквиру ЕЕН-а, као и изради 
пословних профила путем којих су предузећа из Републике Српске имала 
прилику да остваре међународну пословну сарадњу. Ради се о укупно 
десет значајнијих међународних пословних сусрета и привредних 
мисија у току 2020. године, у оквиру којих је остварена успјешна сарадња 
са ЕУНОРС партнерима из Србије, Словеније, Аустрије, Италије, 
Њемачке, Белгије и Грчке. Кроз активности ЕЕН на различите начине 
РАРС је директно подржала 113 пословних субјеката, а много више 
предузећа је индиректно користило услуге ЕЕН. У 2020. години редовно 
су ажуриране активности ЕУНОРС-а на интернет страници и друштвеним 
мрежама. Дигиталне сервисе ЕУНОРС-а користило је укупно 805 
привредних субјеката. Током 2020. године објављено је шест билтена 
пословне сарадње који садрже преглед предузећа из других земаља 
који траже пословне партнере на подручју Републике Српске. Циљ је да 
се домаћим предузећима омогући што лакши проналазак и 
успостављање контаката и уговарања послова са иностраним 
предузећима. 

У оквиру ЕУНОРС-а, Хоризонт 2020 програма, РАРС је 06. фебруара 2020. 
године расписала Јавни позив за пружање услуга подршке МСП у јачању 
капацитета за управљање иновацијама. Могућност пријаве имала су 
иновативна МСП која су регистрована на територији Републике Српске. 
На Јавни позив пријавило се 11 пословних субјеката. Сертификовани 
експерти у РАРС-у су током 2020. године пружили услуге подршке у 
јачању капацитета за управљање иновацијама за укупно 5 предузећа 
која су делегирана РАРС-у у оквиру конзорцијума ЕУНОРС-а. Пословни 
субјекти којима су пружене услуге обављају дјелатност у сектору метала, 
дрвопрераде, грађевинског и других сектора и регистрована су на 
територији Републике Српске. 

Програм Challenge to Change, C2C 

1.  Буџет 5,377,691 евра (укупан буџет пројекта) 

2.  Донатор (ЕУ, USAID, 
GIZ,..) 

Шведска агенција за међународни развој и сарадњу – Sida/Амбасада 
Шведске у Босни и Херцеговини. 

3.  Период имплементације Октобар 2016. - октобар 2020. године. 

4.  
Корисници Пројекта 
(министарство, агенције, 
МСП,.....) 

МСП из цијеле БИХ, али и Шведске, као и почетници у бизнису који имају 
иновативне пословне идеје, производе или услуге који могу довести до 
повећања броја запослених, повећања конкурентности и одрживог 
друштвено-економског развоја у БиХ. 

5.  Циљ пројекта Јачање привредног развоја у БиХ, као и сарадње Шведске и БиХ. 

6.  Очекивани резултати 
Финансијска подршка иновативним домаћим предузећима на 
територији цијеле БиХ кроз пројектни фонд шведске агенције Sida у 
висини од 3,936,929 евра. 

7.  Активности пројекта 
Средства Challenge фонда ће бити додијељена кроз јавне позиве (два 
пута у току године).  
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8.  

Реализација активности 
пројекта у Републици 
Српској  у 2020.години 
(одржани семинари, 
радионице, додјељена 
средства  и др.) 

 У току 2020. године додјељена су грант средстава корисницима кроз 4. 
и 5. јавни позив за додјелу грант средстава из Challenge фонда за 
суфинансирање иновативних пословних идеја. Износи средстава за које 
су могли конкурисати пословни субјекти се крећу од 10,000 евра за 
почетнике у пословању до 30,000 евра за зреле пословне субјекте. 
Пословним субјектима из Републике Српске додијељено је 1,434,151.46 
КМ бесповратних средстава. При томе је задржано укупно 523 радна 
мјеста, обезбјеђено 103 нова радна мјеста, од чега је 79 у категорији 
млађи од 35 година, а 47 у категорији жене.     

Током 2020. године проведена је и промоција успјешних прича 
добитника гранта из C2C фонда. У 2020. години укупно је припремљено 
22 успјешних прича за промотивне сврхе, о привредним субјектима који 
су повукли грант средства у оквиру 1. и  2. јавног позива. 

Успостављање и промоција менторинг услуга за МСП у земљама Западног Балкана - Србији, Босни и 
Херцеговини и Црној Гори – Фаза 2 

1.  Буџет 45,000 КМ  из буџета РАРС-а 

2.  Донатор (ЕУ, USAID, 
GIZ,..) 

Јапанска агенција за међународну сарадњу - JICA 

3.  Период 
имплементације 

 Септембар 2017 – септембар 2020. године 

4.  
Корисници Пројекта 
(министарство, агенције, 
МСП,.....) 

МСП и предузетници (крајњи корисници), РАРС (имплементација), 
Министарство привреде и предузетништва Републике Српске 

5.  Циљ пројекта 
Успостављање континуиране менторинг подршке предузећима у 
Републици Српској. 

6.  Очекивани резултати 

- Развијен менторинг систем Републике Српске којим управља РАРС, као 
систематичан механизам подршке домаћих МСП 

- Обучени и сертификовани ментори за подршку МСП у Републици Српској 
- Повећана конкурентност МСП из Републике Српске 

7.  Активности пројекта 
Обука кандидата за менторе  

Успостављање менторинг система Републике Српске 

8.  

Реализација активности 
пројекта у Републици 
Српској  у 2020.години 
(одржани семинари, 
радионице, додјељена 
средства  и др.) 

РАРС је у току 2020. године завршила обуку трећег циклуса за нове 
менторе из градова, општина и локалних развојних агенција Републике 
Српске. Обука је трајала 12 дана и успјешно је завршило 11 ментора из 
Бање Луке, Сребренице, Хан Пијеска, Новог Града, Српца и Лакташа. Од 
почетка пројекта, обучено је укупно 45 ментора који су провели 
менторинг услугу у 53 МСП. 

Јавни позив за провођење стандардизоване услуге менторинга за 
микро, МСП и предузетнике у Републици Српској расписан је 15. јуна 
2020. године и трајао је до 24. јула 2020. године. Пријавило се 26 
привредних субјеката и менторинг услуге су пружене у 15 пословних 
субјеката у периоду од септембра 2020. до краја јануара 2021. године 
гдје су ментори имали прилику да сагледају пословање предузећа, да 
истраже тренутне проблеме и сметње за даље напредовање, дефинишу 
потенцијале за раст и креирају стратегију за даљи развој. За ангажовање 
сертификованих ментора из локалних развојних агенција и јединица 
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локалне самоуправе за пружене менторинг услуге у 2020. години, РАРС 
је издвојила средства за 13 сертификованих ментора у бруто износу од 
16,359.84 КМ. 

У 2020. години припремљен је „Водич за Каизен“ и „Приручник за 
имплементацију менторинг услуга (друго издање)“ који ће моћи 
користити сертификовани ментори приликом пружања менторинг 
услуга у МСП. 

Пројекат „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ предузетницима у 
Дунавској регији“-DanubeChance2.0 

9.  Буџет 94,750 евра 

10.  Донатор (ЕУ, USAID, 
GIZ,..) 

Европска Унија у оквиру Interreg Дунавског транснационалног програма 
из средстава Европског регионалног развојног фонда, Инструмента за 
предприступну помоћ IPA и Европског инструмента за сусједску сарадњу 
ENI 

11.  Период 
имплементације 

01. јули 2018. – 31. децембар 2021. године  

12.  
Корисници Пројекта 
(министарство, агенције, 
МСП,.....) 

- Предузетници чији први пословни подухват није успио, али су спремни за 
нови почетак; 

- Предузетници са потешкоћама у пословању; 
- Почетници у пословању; 
- Креатори политика и доносиоци одлука; 
- Институције које су укључене у процес подршке предузетницима и развој 

предузетништва. 

13.  Циљ пројекта 

Развијање политика „друге шансе“ предузетницима, као и развој 
практичних рјешења за побољшање предузетничког учења и културе да 
би се избјегао „губитак предузетничког потенцијала“ и превазишла 
„стигматизација“ предузетника који су банкротирали у Дунавској регији. 

14.  Очекивани резултати 

Интензивирање сарадње између партнера у пројекту (доносиоца одлука, 
финансинсијских институција, институција које пружају подршку 
предузетницима, универзитета и истраживачких центара) са предузетницима 
чији први пословни подухват није успио, али су спремни за нови почетак и 
предузетницима са потешкоћама у пословању кроз: 
- креирање стратегије за пружање “друге шансе” предузетницима у 

Дунавској регији; 
- провођење транснационалне академије под називом „Покушаји и грешке“; 
- провођење локалних пилот иницијатива за пословно реструктурирање  

предузетника којима је потребна “друга шанса”. 

15.  Активности пројекта 

- Управљање пројектом; 
- Комуникацијске активности; 
- Анализа стања у пружању “друге шансе” предузетницима (анализа 

политичког оквира); 
- Повезивање предузетника којима је потребна “друга шанса” и институција 

које пружају подршку предузетницима; 
- Размјена искустава;  
- Израда транснационалне стратегије за пружање “друге шансе” 

предузетницима у Дунавској регији; 
- Креирање транснационалне академије под називом „Покушаји и грешке“;  
- Провођење транснационалне академије „Покушаји и грешке; 
- Планирање локалних пилот иницијатива за пословно реструктурирање  

предузетника којима је потребна “друга шанса”. 
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16.  

Реализација активности 
пројекта у Републици 
Српској  у 2020. години 
(одржани семинари, 
радионице, додјељена 
средства  и др.) 

РАРС је током 2020. године провела „Програм подршке предузетницима 
са потешкоћама у пословању“ који је намијењен почетницима у 
пословању, предузетницима са потешкоћама, као и онима који желе да 
поново покрену посао након неуспјеха. У програму је учествовало 
укупно 28 учесника/предузетника. Након завршене теоријске обуке, 
бесплатне савјетодавне услуге за 10 предузетника који су учествовали у 
Програму пружили су JICA сертификовани ментори из РАРС-а, како би 
помогли предузетницима који желе покренути посао или почињу изнова 
да што успјешније реализују свој пословни подухват.  

У оквиру овог програма, РАРС је почетком јуна 2020. године 
организовала и онлајн радионицу „Како подржати поновне почетнике у 
пословању“ намијењену представницима доносиоца одлука, 
финансијских институција и организација које пружају подршку 
предузећима и предузетницима у циљу информисања истих о 
Регионалном акционом плану за провођење предузетништва „друге 
шансе“ у Републици Српској  и  Механизму раног упозорења (Early 
Warning Europe) као примјеру добре праксе из земаља Европске уније.  

У Програму подршке предузетницима са потешкоћама у пословању 
учествовало је преко 45 учесника, првенствено почетника у пословању, 
предузетника са потешкоћама, оних који желе да поново покрену посао 
након неуспјеха, као и доносиоца одлука, финансијских институција и 
организација које пружају подршку предузетницима.  

Од септембра 2020. године, РАРС је у оквиру пројекта започела и 
активности усмјерене на пружање менторинг услуга предузетницима са 
потешкоћама у пословању у циљу унапређења пословања и поновног 
покретања пословних активности малих предузећа и самосталних 
предузетника. Почетком октобра 2020. године објављен је јавни позив 
за пружање менторинг услуга предузетницима са потешкоћама у 
пословању на који се пријавило 8 предузетника, а од којих је 5, у складу 
са дефинисаним критеријимима, одабрано за пружање менторинг 
услуга.  

У сарадњи са Министарством привреде и предузетништва, а у складу са 
дефинисаном заједничком пројектном методологијом, припремљена су 
два документа који ће бити саставни дио Стратегије Дунавске регије за 
пружање „друге шансе“ предузетницима - SWOT анализу пословног 
окружења за пружање „друге шансе“ предузетницима у Републици 
Српској и Регионални акциони план за пружање „друге шансе“ 
предузетницима у Републици Српској.  

У оквиру активности пројекта који се односи на припрему Стратегије 
Дунавске регије, РАРС је организовала састанке Фокус групе доносиоца 
одлука у циљу упознавања представника релевантних институција са 
овим стратешким документом као и активностима на провођењу 
Регионалног акционог плана за пружање „друге шансе“ предузетницима 
у Републици Српској. Поред наведених састанака организовани су 
састанци Политичког и Техничког савјетодавног одбора пројекта на 
којима су чланови ових одбора упознати са Програмом подршке 
предузетницима са потешкоћама у пословању, SWOT анализом 
пословног окружења за пружање „друге шансе“ предузетницима у 
Републици Српској, Регионалним акционим планом за пружање „друге 
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шансе“ предузетницима у Републици Српској, те припремом документа 
Стратегија предузетништва „друге шансе“ у Дунавској регији. Активно 
учешће представника РАРС-а и чланова Транснационалне мреже 
експерата из Републике Српске остварено је на тематској радионици 
одржаној у оквиру пројекта од 3. до 5. марта 2020. године у Клужу, 
Румунија и тематској радионици под називом „Политике и алати 
подршке предузетништву „друге шансе“ у Дунавској регији“ која је 
одржана онлајн 08. октобра 2020. године. 

„Изградња дигиталних предузетничких капацитета код старијих особа кроз иновативне тренинг 
системе“ – eDigiStars 

1.  Буџет 111,935.00 евра 

2.  Донатор (ЕУ, USAID, 
GIZ,..) 

Европска унија у оквиру Interreg Дунавског транснационалног програма 
из средстава Европског регионалног развојног фонда, Инструмента за 
претприступну помоћ IPA и Европског иструмента за сусједску сарадњу 
ENI 

3.  Период 
имплементације 

Од 1. јула 2020. до 31. децембра 2022. године (30 мјесеци) 

4.  
Корисници Пројекта 
(министарство, агенције, 
МСП,.....) 

Особе старије популације (51+); 
Особе које су изгубиле посао током пандемије изазване вирусом корона 
(COVID-19); 
Представници власти; 
Пружаоци услуга; 
Интересне групе; 
Тренинг центри и школе; 
Други (привредне коморе, удружења, кластери) 

5.  Циљ пројекта 
Развој одрживог екосистема који ће омогућити старијим особама 
самозапослење кроз изградњу дигиталних вјештина 

6.  Очекивани резултати 

• Промјена става кључних актера да верују да старији људи могу да пружају 
дигиталне услуге као самозапослени послодавцима;  

• Систем за континуирано оснаживање старијих људи; 

• Прилагођавање релевантних курсева специфичним потребама старијих;  

• Континуирана изградња повјерења међу послодавцима;  

• Повећана сарадња више кључних циљних група. 

7.  Активности пројекта 

Израда заједничке Дунавске eDigiStars стратегије 

• Учешће у припреми eDigiStars стратегије; 
• Учешће у формирању територијалних савјетодавних група. 

Развој алата за eDigiStars систем (POWER YOU, CAMPUS, LABEL алати) 

• Учешће на радионицама које се односе на припрему и развој алата за 
eDigiStars систем; 
• Развој алата за eDigiStars систем прилагођен територији Републике Српске 
(POWER YOU, CAMPUS, LABEL алати). 

Развијање свијести и креирање пилот програма 

• Обука и упознавање представника институција и представника старије 
популације са eDigiStars системом и POWER YOU алатом; 
• Обука особа старије популације у дигиталној области (коришћење CAMPUS 
алата); 
• Сертификација учесника. 
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Одрживост и унапређење eDigiStars пројекта на основу искуства кроз 
пилот пројекат 

• Припрема територијалног акционог плана; 
• Усклађивање и надоградња постојећих алата у оквиру eDigiStars система. 

8.  

Реализација активности 
пројекта у Републици 
Српској  у 2020. години 
(одржани семинари, 
радионице, додјељена 
средства  и др.) 

Током 2020. године РАРС је заједно са осталим партнерима у пројекту 
учествовала у изради заједничке Дунавске макро-регионалне eDigiStars 
стратегије која има за циљ стварање промјена на локалном, као и на 
макрорегионалном нивоу у вези са реинтеграцијом старијих особа на 
тржиште рада кроз изградњу дигиталних вјештина. У припреми 
заједничке стратегије учествовали су и представници 14 институција и 
организација из Републике Српске који чине савјетодавну групу у 
пројекту односно представници Министарства привреде и 
предузетништва, Министарства рада и борачко инвалидске заштите, 
Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и 
информационо друштво, Завода за запошљавање Републике Српске, 
Привредне коморе Републике Српске, Иновационог центра Бања Лука, 
Градске развојне агенције Бања Лука, Подручне привредне коморе Бања 
Лука, Уније удружења послодаваца Републике Српске, Завода за 
образовање одраслих, Савеза националних мањина Републике Српске, 
представник мањина и представник особа старије популације.  

РАРС је такође учествовала и на првом и другом састанку партнера у 
пројекту и састанку Управног одбора пројекта који су одржани онлајн, 
редовним мјесечним онлајн састанцима, вебинару на тему 
комуникација и видљивости у пројектима Дунавског транснационалног 
програма који је одржан у организацији Дирекције за европске 
интеграције БиХ.  

У циљу промоције пројекта представници РАРС учествовали су на првом 
комуникационом састанку који је одржан онлајн. На састанку су 
учествовали пројектни партнери, придружени стратешки партнери, 
чланови савјетодавних група и представници медија. Поред 
представника РАРС-а, на састанку су учествовали и представници Завода 
за запошљавање Републике Српске, Иновационог центра Бања Лука и 
Привредне коморе Републике Српске. 

 

4.2 Пројекти на локалном нивоу 

Посматрајући резултате прикупљених података, можемо закључити да је у 2020. 
години од укупно 52 јединице локалне самоуправе које су доставиле тражене податке, 20 
јединица локалне самоуправе реализовало одређене пројекате (38.46% од укупно пристиглих 
одговора), што представља повећање у односу на 2019. годину, када је укупно 17 јединица 
локалне самоуправе реализовало одређене пројекате. У току 2020. године реализована су 43 
пројекта, што представља повећање у односу на претходну годину када је реализовано укупно 
30 пројеката. 

 У истом периоду укупна вриједност реализованих пројеката износила је 5,653,191.94 
КМ, што је значајно повећање у односу на претходну годину када је укупна вриједност 
реализованих пројеката износила 3,275,368.38 КМ. Овај значајан раст је остварен између 
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осталог и због појачаних капацитета јединица локалне самоуправе, али и повећаног броја 
јавних позива који су објављивани претходне године.  

Различит степен изграђености капацитета за припрему и провођење развојних 
пројеката, довео је до тога да одређене јединице локалне самоуправе имају већи број 
одобрених пројеката у односу на друге. Препознајући потребе јачања капацитета, Развојна 
агенција Републике Српске је наставила са провођењем обука из области "Инструменти за 
идентификацију и припрему развојних пројеката", а обуке за групе општина су током 2020. 
године проведене у Зворнику, Требињу, Градишци и Добоју. 

На овај начин Развојна агенција Републике Српске наставља пружати подршку свим 
јединицама локалне самоуправе како би изградили и унаприједили капацитете за 
идентификацију, припрему и провођење развојних пројеката. 

Преглед броја и вриједности пројеката по јединицама локалне самоуправе у 2020. години 

Р. Бр. Град/општина         Број 

пројеката 

Вриједност           
(КМ) 

Проценат од укупне 
вриједности 

реализованих 
пројеката 

1. ГРАД ПРИЈЕДОР 5 1,544,722.09 27.32 

2. ГРАД ГРАДИШКА 4 1,362,405.12 24.10 

3. ГРАД ИСТОЧНО САРАЈЕВО 2 810,478.48 14.34 

4. ГРАД БАЊА ЛУКА 2 613,339.23 10.85 

5. ГРАД ДОБОЈ 6 230,164.00 4.07 

6. ОПШТИНА ТЕСЛИЋ 2 225,000.00 3.98 

7. ОПШТИНА ФОЧА 4 153,100.00 2.71 

8. ГРАД БИЈЕЉИНА 3 125,000.00 2.21 

9. ОПШТИНА РУДО 1 120,000.00 2.12 

10. ОПШТИНА НОВО ГОРАЖДЕ 1 100,000.00 1.77 

11. ОПШТИНА ВИШЕГРАД 1 90,000.00 1.59 

12. ГРАД ТРЕБИЊЕ 2 50,000.00 0.89 

13. ОПШТИНА МОДРИЧА 1 50,000.00 0.89 

14. ОПШТИНА НОВИ ГРАД 2 42,000.00 0.74 

15. ОПШТИНА УГЉЕВИК 2 35,000.00 0.62 

16. ОПШТИНА ЛОПАРЕ 1 30,000.00 0.53 

17. ОПШТИНА МИЛИЋИ 1 27,000.00 0.48 

18. ОПШТИНА КАЛИНОВИК 1 25,000.00 0.44 

19. ОПШТИНА ИСТОЧНА ИЛИЏА 1 15,983.02 0.28 

20. ОПШТИНА ЛАКТАШИ 1 4,000.00 0.07 

 УКУПНО 43 5,653,191.94 100 

 

Из претходне табеле је видљиво да највећи број и финансијска вриједност 
реализованих пројеката долази из јединица локалне самоураве које имају изграђене значајне 
капацитете за управљање процесима развоја. То се посебно односи на градове Приједор и 
Градишку, чија вриједност реализованих пројеката износи преко милион конвертибилних 
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марака, а посебну пажњу привлачи Градишка која је успоставила локалну развојну агенцију 
2017. године, а већ се позиционирала као респектабилан партнер у припреми и провођењу 
развојних пројеката, те постала један од лидера у обиму пројеката који се проводе на 
локалном нивоу. Затим слиједе други градови: Источно Сарајево, Бања Лука и Добој, који 
имају респектабилне вриједности реализованих пројеката. Интересантно је укључивање и 
одређеног броја релативно мањих јединица локалне самоуправе, посебно према тематским 
интервенцијама, па се може закључити да су ови пројекти били вођени од стране донатора 
према одређеном подручју (нпр. интересантан је повећан број јединица локалне самоуправе, 
посебно општина Горње-дринске регије, које су преко пројекта за рурални развој 
обезбиједиле значајна финансијска средства). 

Преглед донатора и извора финансијске подршке за провођење пројеката у 2020. години 

Р. 
бр. 

Назив 
институције/организације 

Град/општина Бр. 
подржаних 
пројеката 

Износ 

(у КМ) 

Проценат од 
укупне 

вриједности 
реализованих 

пројеката 

1. Европска унија Бања Лука, 
Градишка, 

Источно 
Сарајево, 
Приједор 

9 3,860,742.24 68.29 

2. Caritas Швајцарска Фоча, Вишеград, 
Рудо, Ново 

Горажде 

4 383,500.00 6.78 

3. Влада Швајцарске Приједор, 
Бијељина, 

Теслић 

4 365,340.00 6.46 

4. Агенција САД за 
међународни   развој – 
USAID Америчка 
амбасада у БиХ 

Приједор, Добој, 
Приједор, 

Источна Илиџа, 
Милићи, 

Модрича, Нови 
Град, Фоча 

8 322,726.58 5.71 

5. Влада Шведске Градишка, 
Требиње, Теслић 

3 305,119.12 5.40 

6. Развојни програм 
Уједињених нација 
(УНДП) 

Добој 1 152,275.00 2.69 

7. Фондација "ИМПАКТ" Угљевик, 
Лопаре, 

Калиновик 

3 80,000.00 1.42 

8. Пројекти јединица 
локалне самоуправе 

Добој 4 57,889.00 1.02 
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9. Њемачке невладине 
организације 

Фоча 2 49,600.00 0.88 

10. Завод за запошљавање 
Републике Српске 

Бијељина 1 40,000.00 0.70 

11. Бијељина и Угљевик 
(Акцелератор програм) 

Бијељина, 
Угљевик 

2 30,000.00 0.53 

12. Фондација "МОЗАИК" Нови Град, 
Лакташи 

2 6,000.00 0.11 

 УКУПНО  43 5,653,191.94 100 

 

Посматрајући податке из претходне табеле, јасно је видљиво да је највећи број и 
највећа вриједност реализованих пројеката била подржана од стране Европске уније кроз 
Делегацију Европске комисије у Босни и Херцеговини (укупно подржано 9 пројеката, 
вриједности 3,860,742.24 КМ). Активним учешћем институција из Републике Српске у 
процесима програмирања ових средстава, омогућиће се реализација још већег броја 
пројеката и већа доступност овим средствима, посебно имајући у виду приоритизацију 
идентификованих препрека и ограничења за развој.  

Од билатералних донатора истичу су владе Швајцарске, Сједињених Америчких 
Држава и Шведске, који у континуитету подржавају реализацију различитих врста пројеката и 
идентификованих циљних група. Очигледна је појава неколико фондација (МОЗАИК и 
ИМПАКТ, њемачке невладине организације), које кроз реализацију својих активности имају 
за циљ директно дјеловање на мање циљне групе, прије свега рањиве категорије 
становништва и кроз реализацију пројеката њихово укључивање у привредне активности.  

Реaлизовани пројекти су имали различите области интервенције, а у наредној табели 
је дат преглед интервенција, број и вриједност реализованих пројеката. 

Преглед интервенција, број реализованих пројеката и вриједност пројеката у 2020. години 

Р.бр. Област интервенције Број 
реализованих 

пројеката 

Вриједност                     
реализованих 

пројеката 

Проценат од 
укупне 

вриједности 
реализованих 

пројеката 

1. Подршка јачању конкурентности 
сектора МСП и економски развој 

13 2,666,550 КМ 47.17 

2. Програми усмјерени на подршку 
почетницима у пословању и 
самозапошљавању 

26 1,530,083 КМ 27.07 

3. Туристичка инфраструктура и развој 
туризма 

3 1,151,449 КМ 20.37 

4. Концепт паметних градова 1 305,109.94 5.40 

 УКУПНО: 43 5,653,191.94 100 
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4.2.1 Подршка јачању конкурентности сектора МСП и економском развоју 
 

За континуиран раст и одрживост сектора МСП неопходно је константно јачање конкурентности 
сектора МСП и цјелокупне привреде Републике Српске. Препознајући значај развоја иновација, 
подршке развоју креативних индустрија и индрустрија заснованих на знању, све већи број јединица 
локалне самоуправе фокус припреме и реализације пројеката ставља на наведене секторе. Током 
2020. године реализовано је 13 пројеката у овој области  са значајним обимом средстава, а њихова 
укупна вриједност износи 2,666,550.00 КМ. Пројекти у овој области реализовани су у Добоју, Градишци 
и Приједору. 

  Потребно је нагласити да су пројекти у Добоју реализовани доминантно средствима буџета 
Града Добоја и Развојног програма Уједињених нација, док су пројекти у Градишци и Приједору 
доминантно финансирани из међународних извора финансирања. 

Град Градишка 

Назив пројекта „Градишка, град дрвета“ 

Донатор (ЕУ, USAID, GIZ,..) Европска Унија 

Период имплементације 18 мјесеци , од 30.06.2020.до 31.12.2021.године 

Корисници пројекта  МСП са територије Градишка 

Циљ пројекта Повећати конкурентност дрвопрерађивачких  компанија, прихода и  
запослених. 

Кратак опис пројекта Пројекат подразумјева, између осталог, формирање Центра за 
истраживање и развој за дрвопрерађивачку индустрију а који ће 
пружати услуге дизајнирања, моделирања, израде пројектне 
документације за производњу на CNC машинама, услуге 3Д 
скенирања, професиионалног фотографисања намјештаја и израде 
прототипа новог намјештаја. 

Буџет 703,198.00 КМ 

 

Назив пројекта Flexible automation through robotization of production processes and 
preparation for robot market placement 

Донатор (ЕУ, USAID, GIZ,..) ЕУ – EU4 Business пројекат 

Период имплементације 01.09.2020-01.09.2021. године 

Корисници пројекта  Тикт мануфактура д.о.о. Градишка 
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Циљ пројекта Циљ пројекта је увести роботе у производни процес и на тај начин 
повећати ефикасност компаније и створити нова високо квалитетна 
радна мјеста за високо кваификоване раднике.  

Кратак опис пројекта 

 

 

 

Намјера је интегрисати флексибилну аутоматизацију у свакодневно 
пословање и тако постићи висок ниво продуктивности, чак и у 
производњи ограничених серија и појединачних дијелова. Пројекат 
ће довести до стварања пилот производа те омогућити Тикт 
мануфактури да уђе на ново тржиште роботске производње. 
Компанија ће стечену стручност искористити за израду властитог 
робота који ће пласирати на тржиште БиХ, а касније и регионално. 
Пројекат ће такођер допринијети надоградњи интерне 
органиизације и производних процеса.  

Буџет 439,150 КМ 

 

Град Приједор 

Назив пројекта „РЕПРО – Обезбјеђивање подршке пословању и извозу компанија 
из дрвопрерађивачког сектора у приједорској регији кроз 
креирање ресурсног центра“ 

Донатор (ЕУ, USAID, GIZ,..) ЕУ – EU4 Business пројекат 

Период имплементације 18 мјесеци (од 01.09.2020. до 31.12.2021. године) 

Корисници пројекта  Компаније за прераду дрвета из Кластера ДРВО-ПД и друге 
компаније за прераду дрвета / произвођачи намештаја, МСП која су 
уско повезана са прерадом дрвета (добављачи алата и машина, 
произвођачи боја и лепкова, добављачи транспорта), јединица 
локалне смоуправе Града Приједора и институције за подршку 
пословању. 

Циљ пројекта Циљ пројекта“РЕПРО“ је јачање конкурентности дрвопрерађивачког 
сектора на подручју Приједора, кроз иновативне приступе и 
унапрјеђивање пословне сарадње и умрежавања. 

Кратак опис пројекта Пројекат „РЕПРО“ има посебан значај, како за очување постојећих 
радних мјеста, тако и за развој извозно оријентисаних привредних 
субјеката. Прије свега, то се планира постићи увођењем нових 
технологија, кроз функционално кластерисање, те повећањем нивоа 
сарадње и унапрјеђења услуга према члановима и другим 
дрвопрерађивачким компанијама. 

Буџет 374,377.06 КМ 
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Назив пројекта Развој прекограничне мреже креативне индустрије (Development 
of Cross-border Cooperation Network of Creative Industry – 
CREATIVE@CBC). 

Донатор (ЕУ, USAID, GIZ,..) Програм Interreg IPA CBC HR-BiH-MNE (ЕУ). 

Период имплементације 1.6.2020. – 31.05.2022. године 

Корисници пројекта  МСП из области традиционалних сектора (прерађивачка индустрија) 
и креативне индустрије; потенцијални предузетници-почетници. 

Циљ пројекта Стварање повољног окружења за развој креативних индустрија и 
међусекторско повезивање са ИТ индустријом,  традиционалном 
индустријом и области културе. 

Кратак опис пројекта Како би се искористио потенцијал креативног сектора, на циљаним 
локацијама (Приједор, Сисак, Подгорица) ће се развити инструменти 
подршке – Креативни центри (Creative HUBs) који ће пружити 
неопходну инфраструктуру за развој нових пословних модела 
базираних на новим технологијама те омогућити интеракцију 
традиционалне дјелатности (дрвопрерада, производња намјештаја, 
металопрерада, текстилна индустрија, итд.) са креативним 
сектором. 

Поред активности које ће бити посвећене развоју инфраструктуре и 
опремању креативних центара са опремом из области  нових 
технологија, значајна пажња ће бити посвећена и анализама 
циљаних сектора и идентификацији потенцијала за развој бизниса, 
организацији интензивних програма обука из области гејминг 
индустрије, веб дизајна и мултимедија, умрежавању локалних 
капацитета са сличним субјектима на европском нивоу и развоју и 
реализацији нових програма подршке развоју предузетништва. 

Очекивани резултати пројекта су приступ знању и новим 
технологијама, ажурирање локалне и регионалне политике подршке 
секторима креативне индустрије, повећана динамика креативних 
индустрија на основу интеракција међу секторима ИТ, културних И 
традиционалних индустрија,  утицај на локалне и регионалне творце 
политика у контексту подршке креативној индустрији, укључујући 
развој нових производа и услуга као доказ концепта. 

Буџет Укупан буџет: 1,164,137.39 КМ од чега је буџет Агенције ПРЕДА 
469,457.87 КМ. 
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4.2.1.1 Програми усмјерени ка самозапошљавању и запошљавању одређених циљних 
група 

 

 Предмет највећег броја реализованих пројеката у 2020. години је била подршка 
самозапошљавању и покретању нових пословних субјеката. Наиме, 26 реализованих 
пројеката у претходној години је било усмјерено на подршку почетницима у пословању, са 
укупном вриједношћу од 1,530,083.00 КМ. Овај вид подршке је реализовало укупно 17 
јединица локалне самоуправе и то: Бања Лука, Бијељина, Требиње, Добој, Нови Град, Теслић, 
Модрича, Фоча, Угљевик, Вишеград, Ново Горажде, Рудо, Лакташи, Лопаре, Милићи, 
Калиновик, Источна Илиџа. Поједине јединице локалне самоуправе су реализовале и по 
неколико различитих програма, а велики број различитих донатора је имао позиве усмјерене 
управо на ову врсту подршке. Посебно је интересантан пројекат подржан од стране Каритаса 
из Швајцарске који је у овај вид подршке у Горње-дринској регији подржао укупно 4 јединице 
локалне самоуправе са 383,500.00 КМ. 

Такође, Развојна агенција Републике Српске је успоставила континуирану активност 
усмјерену на овај вид подршке почетницима у пословању, који обухвата интензивне и 
савјетодавне програме подршке, као и финансијску подршку најбољим пословним 
плановима. Овај модел се реализује у сарадњи са јединицама локалне самоуправе и у 
наредном периоду може бити системски модел подршке који би се успоставио у сарадњи 
између ентитетских и локалних нивоа власти и кроз који би се могла пласирати и средства 
других донатора. 

Град Бања Лука 

Назив пројекта ILO EU4Business – Подршка за покретање бизниса из области ИТ-а 
за особе старости од 18 до 35 година 

Донатор (ЕУ, USAID, GIZ,..) EU, GIZ, UNDP, ILO 

Период имплементације 01.01.2020.  – 30.06.2021. године 

Корисници пројекта  Особе старости од 18 до 35 година које оснивају бизнис из области 
ИТ-а и креативних индустрија 

Циљ пројекта Да се обучи минимално 100 људи из области предузетништва и да 
се за 20 најбољих понуди финансијска и друга подршка за оснивање 
фирме 

Кратак опис пројекта Ријеч је о пројекту подршке покретању нових фирми за лица 
старости од 18 до 35 година у области информационих технологија 
(области дигитализације, дигиталних  и креативних индустрија). 
Наредних 18 мјесеци овај пројекат ће, у складу са методологијом 
Међународне организације рада (МОР) „Започни и унаприједи свој 
посао“ ојачати капацитете 100 младих људи старости до 35 година и 
дати финансијску подршку за 20 кандидата у укупној вриједности од 
110,000 евра (215,000 КМ). Пројекат проводи Градска развојна 
агенција Бања Лука у партнерству са Градом Бања Лука, ИЦБЛ-а,  
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Заводом за запошљавање РС – Филијала Бања Лука, 
Електротехничким факултетом, фирмама „Блок пројект” д.о.о., „Ад 
Лаб“ с.п., „Медиа Лаб”д.о.о., Телегроуп д.о.о., удружењима: 
Удружење „Бит Алијанса“, Клуб пословних жена Републике Српске“.   

Ово локално партнерство је једно од пет партнерстава за 
запошљавање креираних у оквиру пројекта „ЕУ4Business – за 
конкурентну и иновативну домаћу економију“, кога финансира 
Европска унија у БиХ, а реализују ГИЗ, УНДП и МОР (Међународна 
организација рада). 

Буџет 418,000 КМ 

 

Општина Вишеград 

Назив пројекта Социо-економска одрживост и подршка локалном становништву 
Горње-дринске регије (SELLS) 

Донатор (ЕУ, USAID, GIZ,..) Каритас Швајцарска 

Период имплементације 2019. - 2023. година 

Корисници пројекта  Појединци и породице, локална удружења и мали бизниси  

Циљ пројекта Подршку појединцима и породицама, локалним удружењима и 
малим бизнисима који имају идеју на који начин да увећају 
властите приходе, а спадају у категорију незапослених, запослених 
са недовољним примањима и друге категорије становништва у 
неповољном економском и социјалном положају . 

Кратак опис пројекта Пројекат подржава економски развој Горње-дринске регије кроз 
промовисање малих бизниса и самозапошљавање. Пројекат је 
посебно фокусиран на угрожене категорије становништва који 
живе у изолованим селима, младе, старе неквалификоване и 
домаћинства са једним родитељем. Пројекат ће имати сљедеће 
исходе: обезбјеђена ефикасна подршка угроженим групама и 
угрожене групе или њихова удружења развијају властите бизнисе 
или су се запослили. 

Буџет 90,000 КМ 

 

Општина Ново Горажде 

Назив пројекта Социо-економска одрживост и подршка локалном становништву 
Горње-дринске регије 2019-2023 (SELLS) 
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Донатор (ЕУ, USAID, GIZ,..) Каритас Швајцарска 

Период имплементације 2019. - 2023. година 

Корисници пројекта  Угрожене категорије становништва, кроз успостављање одрживог 
приходовања 

Циљ пројекта Подршка најугроженијим радно способним појединцима и 
породицама и бизнисима. 

Кратак опис пројекта Подршка економском развоју Горње-дринске регије кроз 
промовисање малих бизниса и самозапошљавање. Каритас 
Швајцарске и општина Ново Горажде обезбјеђују ефикасну 
финасијску подршку угроженим групама за развијање и унапређење 
валститих бизниса и самозапошљавање. 

Буџет 100,000 КМ  

 

Општина Рудо 

Назив пројекта Пројекат Социо – економске одрживости и подршке локалном 
становништву Горње – дринске регије 2019 – 2023 (SELLS) 

Донатор (ЕУ, USAID, GIZ,..) Каритас Швајцарска 

Период имплементације 2019.  – 2023. година 

Корисници пројекта  Домаћинства и бизниси  

Циљ пројекта Подршку појединцу и породици, локалним удружењима и малим 
бизнисима који имају идеју на који начин да увећају властити 
приход, а спадају у категорију незапослених или запослених са 
недовољним примањима 

Кратак опис пројекта Кроз пројекат је проведен јавни позив заинтересованима за учешће 
у пројекту. Сви заинтересовани су прошли обуку израде бизнис 
планова. Извршена је селекција најбоље оцјењених бизнис планова 
након чега је започет процес потписивања уговора појединачно са 
сваким корисником. Следећи корак је набавка опреме, регистрација 
бизниса и реализација активноти.  

Буџет 120,000 КМ 
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Општина Теслић 

Назив пројекта Пројекат МЕГ – економска компонента 

Донатор (ЕУ, USAID, GIZ,..) Влада Швајцарске 

Период имплементације 01.09.2019 – 30.06.2020. година 

Корисници пројекта  Лица која су имала пословну идеју из области предузетништва са 
акцентом на незапослена лица, жене и маргинализоване групе 

Циљ пројекта Повећање запослености - самозапошљавање 

Кратак опис пројекта Пројекат је био усмјерен према свим физичким лицима, без обзира 
на радни статус, који су имали пословну идеју и жељели да покрену 
властити посао, односно да региструју предузетничку дјелатност. 
Ово је био први пројекат у коме је успјешно постигнут договор са 
донатором да не буде ограничења у погледу година, радног статуса 
или пола за додјелу подстицаја. Резултат пројекта је регистровање 
15 нових предузетничких дјелатности и 30 запослених радника 
(укључујући и власнике). До промјене укупне вриједности пројекта 
на износ од 112.500 КМ дошло је из разлога одустајања једног 
корисника који је извршио поврат уплаћених средстава. У 2019. 
години реализовано је 67.500 КМ, преостала обавеза општине за 
2020. годину износила је  45.000 КМ. Учешће општине 74.000 КМ. 

Буџет 112,500 КМ 

 

Назив пројекта Пројекат КУЛТ  – Предузетнички фонд за младе  

Донатор (ЕУ, USAID, GIZ,..) Влада Краљевине Шведске 

Период имплементације 01.03.2019. – 01.03.2021. године 

Корисници пројекта  Незапослене особе старости до 35 година 

Циљ пројекта Повећање запослености - самозапошљавање 

Кратак опис пројекта Пројекат је био усмјерен према младим незапосленим лицима 
старости до 35 година са појединачним подстицајем у износу од 
7.500 КМ за најбољу пословну идеју и реализацију исте. Укупно је 
регистровано 7 дјелатности из доступних финансијских средстава у 
износу од 52.500 КМ, од чега општина 50%. Исплате су вршене по 
принципу рефундације на мјесечном нивоу.  

Буџет 112,500.00 КМ 



 

 

73 

 

4.2.2.2 Туристичка инфраструктура и промоција туризма 

 Сектор туризма има огроман потенцијал за даљи развој и према статистичким 
подацима Међународне туристичке организације има и највећу могућност развоја 
вриједносних ланаца, као и укључивања различитих сегмената туристичких бизниса: од 
"класичних туристичких бизниса" (хотела, ресторана), преко информационо-технолошких 
бизниса, креативних индустрија, сеоских домаћинстава, удружења, пружаоца услуга 
транспорта и слично. 

Иако је претходна година била изузетно неповољна за туристички сектор, у 
реализацији су била 3 велика пројекта у: Бања Луци, Приједору и Источном Сарајеву. Укупна 
вриједност ова три пројекта износи 1,151,449.80 КМ и њиховом реализацијом ће се створити 
предуслови за даљи развој овог сектора на ове три дестинације. 

Град Источно Сарајево 

Назив пројекта “Осјети задовољство боравка у природи дуж Зелене стазе Via 
Dinarica у Сарајевско-романијској регији” 

Донатор (ЕУ, USAID, GIZ,..) Европска унија и Савезна Република Њемачка, у оквиру EU4Business 
програма 

Период имплементације 12.05.2020 – 12.11.2021. године 

Корисници пројекта  Туристи и посјетиоци (домаћи и страни), микро и МСП, локално 
становништво 

Циљ пројекта Валоризацијa туристичких потенцијала кроз побољшање постојећих 
и развој нових туристичких производа и интернационализацију 
туристичке понуде зелене линије Via Dinarica Сарајевско-романијске 
регије. 

Кратак опис пројекта Имплементација пројекта је усмјерена на унапређење туристичке 
понуде чиме ће сарајевско-романијска регија бити обогаћена новим 
садржајима авантуристичког и природног тузима. Поред 
унапређења и проширења постојеће туристичке понуде,  
реализација пројекта ће утицати на продужење боравка и повећање 
броја посјета туриста и посјетилаца на подручју Романије и 
Требевића, затим повећања  продаје и повећања прихода међу 
локалним микро, МСП, те до повећања запослених у сектору 
туризма у Сарајевско-романијској регији. Агенција имплементира 
пројекат у сарадњи са Привредном комором Републике Српске, 
предузећем „Станишић“ д.о.о. и Туристичком организацијом 
Јахорина – Град Источно Сарајево, која је уједно и носилац пројекта. 
Пројекат се реализује дуж зелене стазе Via Dinarica Сарајевско-
романијске регије, обухватајући територију општина Пале, Источни 
Стари Град и Соколац 

Буџет 505,369 КМ 
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Град Приједор 

Назив пројекта “Јачање атрибута Националног парка Козара како би се развио у 
туристичку атракцију на отвореном нудећи ексклузивно искуство 
кoje почива на активној партиципацији, аутентичности и 
персонализацији – Feel Kozara“ 

Донатор (ЕУ, USAID, GIZ,..) Пројекат "Feel Kozara” суфинансира Европска унија путем 
EU4Business пројекта који је вриједан 16,1 милиона евра, а 
заједнички га финансирају Европска унија (15 милиона евра) и 
Савезна Република Њемачка (1,1 милиона евра). 

Период имплементације 30.04.2020. - 31.10.2021. ГОДИНЕ 

Корисници пројекта  Национални парк Козара 

Крајњи корисници су микро, МСП, туроператори, туристичке 
агенције, локални ресторани, хотели, мотели, спортски клубови и 

удружења 

Циљ пројекта Повезивање функционалног туристичког садржаја и доживљаја у 
природи. 

Кратак опис пројекта Пројектом "Feel Kozara" ће се повећати конкурентност локалног 
туризма уз креирање нових туристичких производа и њихов 
маркетинг на међународном плану. Пројекат ће подржати 
повезивање функционалног туристичког садржаја и доживљаја у 
природи. Повећање туристичких активности у регији ће довести до 
очувања радних мјеста и запошљавања, те већих прихода домаћих 
фирми које послују у сектору туризма и другим сродним 
привредним секторима. 

Буџет 450,741.57 КМ 

 

Град Бања Лука 

Назив пројекта INTERREG V-B Adriatic-lonian ADRION Programme 2014-2020 – 
CCI4TOURISM 

Донатор (ЕУ, USAID, 
GIZ,..) 

ЕУ- INTERREG V-B Adriatic-Ionian 

Период 
имплементације 

од 01.02.2020. до  30.06.2022. године 

Корисници пројекта  Почетници и остали предузетници из културно-креативне индустрије. 
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Циљ пројекта Пројекат има за циљ оснаживање сектора туризма кроз промоцију 
културног наслијеђа оснажујући креативне компетенције културних и 
креативних актера који ће дефинисати нове конкурентне производе 
на туристичком тржишту. 

Кратак опис пројекта Пројекат „INTERREG V-B Adriatic-lonian ADRION Programme 2014-2020“ 
чија је укупна вриједност 1.997.367,60 евра, укупног трајања од 30 
мјесеци, коју сачињава конзорцијумска група од 9 партнера 
Јадранско-јонске регије, чији је партнер између осталог и Градска 
развојна агенција-Цидеа Бања Лука. Градска развојна агенција ће из 
средстава овог пројекта опремити креативни ХУБ; ангажовати 
експерте који ће управљати ресурсима ХУБ-а на начин да ће 
омогућити корисницима опреме да формирају нову вриједност тј, да 
створе нови, тржишно конкурентан и недостајући туристички 
производ; те испратити све активности у оквиру конзорцијумске групе 
који ће резултирати испуњењем циљева постављених на том нивоу, а 
односе се на транснационални акциони план за ажурирану културну 
туристичку понуду на подручју  Јадранско-јонске регије. 

Буџет 195,339.23 КМ 

 

4.2.2.3 Концепт паметних градова 

 Иако је Босна и Херцеговина приступила споразуму о Циљевима одрживог развоја 2030, 
концепт управљања градовима и урбаним подручјима постаје све интересантнији, не само са аспекта 
финаснирања и реализације пројекта, већ ће у наредном периоду свакако бити и предмет обавезног 
приступа и усклађивања стретегија и политика развоја на локалном нивоу са циљевима одрживог 
развоја. 

Ову врсту пројекта је реализовала само једна јединица локалне самоуправе, Источно Сарајево. 

Град Источно Сарајево 

Назив пројекта ESMARTCITY 

Донатор (ЕУ, USAID, GIZ,..) EU – INTERREG MED ПРОГРАМ 

Период имплементације 01.02/2018-31/07/2020 

Корисници пројекта  Јавна власт и доносиоци одлука на државном, регионалном и 
локалном нивоу, академске и истраживачке институције, МСП, 
инфраструктура и пружаоци услуга, организације за подршку 
бизнису, јавност и цивилно друштво 
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Циљ пројекта Ојачати повлачење одговарајућих иновативних апликација и услуга 
концепта Паметни Град од стране јавних власти/крајњих корисника; 
Јачање иновативних потенцијала МЕД територије кроз 
експериментисање и надоградњу концептом Паментог Града; 
развити стратегије за промјену иновационе политике на МЕД 
територији. 

Кратак опис пројекта Имплементација пројекта „Омогућавање паметнијег града у 
медитеранској области кроз умрежавање“ (енг. Enabling Smarter City 
in the MED Area through Networking – ЕSMARTCITY) почела је 
01.02.2018. год. и трајаће до 31.07.2020. год.. Пројекат се финансира 
из средстава транснационалног Медитеранског програма сарадње 
2014-2020 (енг. Interreg Mediterranean 2014-2020), у оквиру 
програмског Приоритета 1: Промоција иновативних капацитета 
Медитерана за развој паметног и одрживог раста. Партнерски 
конзорциј чине девет партнера из шест европских земаља (Центар 
за иновације и истраживање у Атини, Агенција за енергетику у 
Гранади (Шпанија), Инриа (Француска), Агенција за енергетику и 
заштиту животне средине (Португал), Регион Западна Грчка, Град 
Милано, Институт Политехника Милано, Капенергиес (Француска). 

Буџет 305,109.48 КМ 

 


